
Två soniska
eltandborstar

HealthyWhite

 

3 lägen

Två borsthuvuden

 

HX6732/33

Vita, hälsosammare tänder
Den ultimata tandborsten för vitare tänder

Alla älskar ett brett vitt leende. Det är bevisat att den elektriska Sonicare

HealthyWhite-tandborsten tar bort vanliga fläckar på bara två veckor om du

använder rengörings- och vitläget (Clean & White) regelbundet.

Hjälper dig att följa tandvårdsrekommendationer

Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden

Quadpacer-timer med intervall uppmuntrar till noggrann borstning

ger en överlägsen rengöring

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Ger en personligt anpassad tandborstning

Easy-start-program – så att du acklimatiserar dig till Sonicare-upplevelsen

Rengörings- och vitläget (Clean and White): bevisat effektivt mot fläckar

Rengöringsläget (Clean): Standardläge för 2 minuter

Läget för skonsam borstning: Skonsam rengöring av tänder och tandkött

Ger bevisat bättre munhälsa

Naturligt vitare tänder med patenterad sonisk teknologi.

Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt
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Funktioner

Sonisk teknologi

Eltandborsten från Philips Sonicares unika

dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt

djupt mellan tänderna och längs

tandköttskanten.

Vinklad borsthuvudshals

Den unikt vinklade borsthuvudshalsen på det

här tandborsthuvudet gör det lättare att nå de

bakre tänderna och ta bort tandsten på

svåråtkomliga ställen.

Naturligt vitare tänder

Tandborstens soniska teknologi och den stora

kontaktytan med varje tand har visat sig vara

effektiv för att avlägsna fläckar och hålla

tänderna naturligt vita.

Säkert och skonsamt

Du kan utan problem använda din elektriska

Sonicare-tandborste från Philips på:

tandställning (borsthuvudet slits snabbare när

det används på tandställning), lagningar

(fyllningar, kronor, skalfasader) och parodontala

fickor.

Smartimer

Tvåminuterstimern på den här elektriska

Philips Sonicare-tandborsten hjälper dig att

följa den borstningstid som rekommenderas av

tandvårdspersonal.

Quadpacer

Timer med 30-sekundersintervall anger när du

är klar med varje fjärdedel av munnen ger en

mer konsekvent rengöring i hela munnen

Easy-start-program

Ökar styrkan försiktigt vid de 14 första

borstningstillfällena så att du kan anpassa dig

till den elektriska Philips Sonicare-tandborsten

Rengörings- och vitläget (Clean and White)

Två minuter i rengöringsläget (Clean) med

ytterligare 30 sekunder i vitläget (White) för att

fokusera på de synliga framtänderna. Tar bort

fläckar som kaffe, te, tobak och rödvin. Gör

tänderna två nyanser vitare på bara två veckor.*

Rengöringsläget (Clean)

För enastående daglig rengöring. Hjälper till att

bibehålla blekningsbehandling.

Skonsam rengöring av tänder och tandkött

Philips Sonicare-tandborste med läge för

skonsam borstning (Sensitive): Skonsam men

noggrann rengöring av känsligt tandkött
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Specifikationer

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Sensitive: Skonsam rengöring av tänder och

tandkött

Clean & White: 2 min. Clean + 30 sek. White

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 HealthyWhite

Borsthuvuden: 1 ProResults, standard, 1

DiamondClean, standard

Laddare: 1

Design och finish

Färg: Frostvit

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 31 000 borsttag/min

Prestanda: Tar bort upp till 90 % av alla fläckar

*

Hälsofördelar: Bidrar till att förbättra

munhälsan

Ger synbart vitare tänder: Bleker tänderna upp

till två nyanser

Timer: Smartimer och Quadpacer

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt

knäpps på

Borstningstid: Upp till 3 veckor**

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design,

Gummihandtag för enkel användning

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Drifttid (full till tom): Upp till 3 veckor**

Effekt

Spänning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

* *baserat på två borstningar på två minuter per dag, i

rengöringsläge (Clean)

* än med en vanlig tandborste
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