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Hvitere, sunnere tenner
Den beste tannbørsten for hvitere tenner

Alle liker et skinnende hvitt smil. La tennenes naturlige hvitfarge komme til syne.

Den elektriske tannbørsten Sonicare HealthyWhite har bevist effekt når det gjelder

å fjerne misfarging på tennene i løpet av bare to uker, når du bruker Clean & White-

modusen regelmessig.

Bevist at den forbedrer munnhygienen

Naturlig hvitere tenner med patentert sonisk teknologi

Den er klinisk testet til å være sikker og skånsom

Hjelper deg å følge anbefalinger for tannhelse

Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid

Quadpacer intervalltimeren legger opp til grundig pussing

Gir en overlegen rengjøring

Dynamisk pussebevegelse fører væske mellom tennene

Børstehode med vinklet hals for bedre rekkevidde til de bakerste tennene

Tilbyr tilpasset børsting

Easy-start-program, slik at du blir vant til Sonicare

Clean & White-modus: dokumentert fjerning av misfarging

Clean-modus: standard 2-minutters modus for enestående rengjøring

Sensitive-modus: Skånsom rengjøring av tenner og tannkjøtt



Oppladbar sonisk tannbørste HX6731/02

Høydepunkter

Patentert sonisk teknologi

De unike dynamiske bevegelsene til Sonicares

elektriske tannbørste kommer til skånsomt og

effektivt mellom tennene og langs

tannkjøttkanten.

Børstehode med vinklet hals

Den unike vinklede børstehodehalsen til dette

tannbørstehodet gjør det enklere å nå

baktenner, og fjerner plakk på de stedene der

det er vanskelig å komme til.

Naturlig hvitere tenner

Den dynamiske pussebevegelsen til denne

tannbørsten og den bredere direkte kontakten

med hver tann har bevist effekt ved fjerning av

misfarging som kan oppstå hver dag, og bidrar

til å gjøre tennene naturlig hvitere.

Sikker og skånsom

Den elektriske Philips Sonicare-tannbørsten er

trygg å bruke på: tannregulering (børstehodene

slites fortere ut når de brukes på regulering),

rekonstruerte tenner (fyllinger, kroner,

skallfasetter) og lommer i tannkjøttet.

Smartimer®

2-minutters timer på denne tannbørsten sørger

for at du børster så lenge tannlegen anbefaler

det

Quadpacer®

30-sekunders intervalltimeren sier ifra når du

har fullført hvert av de fire områdene i munnen,

og signaliserer at du bør gå videre, noe som

resulterer i mer konsekvent rengjøring av hele

munnen

Easy-start-program

Øker forsiktig effekten i løpet av de første 14

øktene for at du skal komme gradvis inn i

bruken av den elektriske Philips Sonicare-

tannbørsten

med Clean & White-modus

To minutter i Clean-modus og 30 sekunder i

White-modus med fokus på de synlige

fortennene. Fjerner vanlig misfarging fra kaffe,

te, tobakk og rødvin. Gjør tennene to nyanser

hvitere på bare to uker.

Clean-modus

Clean-modus: standard 2-minutters modus for

enestående rengjøring

Skånsom rengjøring av tenner og tannkjøtt

Tannbørste med Sensitive-modus: skånsom,

men likevel grundig rengjøring for sensitivt

tannkjøtt
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Spesifikasjoner

Rengjøring

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere

Hvitere tenner: Bleker tennene opptil to

nyanser i løpet av to uker

Modi: Tre modi: Clean, Sensitive og Clean and

White

Børstehoder: Et ProResults Standard-

børstehode for total rengjøring

Hastighet: Opptil 31 000 børstestrøk i minuttet

Timer: Smartimer og Quadpacer

Enkel bruk

Batteriindikator: Opplyst ikon blinker når

tannbørsten må lades

Børstehodesystem: Enkle børstehoder som

klikkes på plass, for optimal hygiene

Børstetid: 42 pusseøkter på to minutter ELLER

tre uker

Håndtak: Slank, ergonomisk design og

gummihåndtak for enkel håndtering.

Deler som medfølger

Ekstra fargekoderinger for børstehoder:

3 deler

Lader: Én flerspenningslader

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): Fulladet batteri gir 20

pusseøkter på 2 minutter

Design og utseende

Farge: Frosthvit

Gjennomsiktig hvitt frontpanel

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Drift

Spenning: Flerspenningslader

Funksjoner

ProResults-børstehode

Quadpacer®: Oppfordrer til grundig puss av

hvert av de fire områdene i munnen

Smartimer®: 2-minutters timer sørger for

anbefalt pussetid
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