
 

Sonisk eltandbørste

ProtectiveClean
4300

 
Polerer synlige pletter væk

En rengøringindstilling (Clean)

Indbygget tryksensor og
Brushsync

 

HX6800/04

Friskere mund og hvidere tænder
Fjerner op til 7 gange mere plak end en manuel tandbørste

Eltandbørsten ProtectiveClean giver dig en skånsom rengøring og friskere mund.

Sonicare-teknologien vi bruger i alle vores eltandbørster er inspireret af

professionel tandpleje, og har 25 millioner tilfredse brugere over hele verden.

Philips Sonicare ProtectiveClean er en skånsom og effektiv eltandbørste i en god

prisklasse.

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

Fjerner op til syv gange mere plak end en manuel tandbørste

Sonicare eltandbørster er sikre og skånsomme

Innovativ teknologi

Advarer dig hvis du børser for hårdt

Den mest anbefalte eltandbørsten med sonisk teknologi

Mikrochip synkroniserer eltandbørsten med tandbørstehovedet

Designet til dig

Påmindelse når det er på tide at ændre børstehovedet

Blød start-program som vender dig til eltandbørste

Praktisk timere
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Vigtigste nyheder

Fjerner op til syv gange mere plak end en

manuel tandbørste

Børstehovedets buede form kommer nemt rundt

i munden, selv helt bagest i munden.

Børstehovedets tætsiddende hår sammen med

den soniske hurtig bevægende teknologi giver

dig samtidig en meget effektiv plakkfjerning.

Sonicare eltandbørster er sikre og

skånsomme

Du kan trygt og sikkert bruge Sonicares

eltanbørster på reguleringer, fyldninger, kroner

og facader. Regelmæssig tandbøstning

bidrager til at forhindre huller og forbedrer

mundhygienjen.

Den mest anbefaldet eltandbørste med

sonisk teknologi

Sonicare-teknologien som vi bruger i alle vores

eltandbørster er inspireret af professionel

tandpleje. Philips har forsket og udviklet

mundplejeprodukter i over 20 år, og har 25

millioner glade Sonicare-brugere over hele

verden. Det unikke ved Sonicares teknologi er

at den også når ind mellem tænderne og under

tandkødskanten, og de højfrekvente fejende

bevægelser skubber vandet og tandpastaen ind

mellem tænderne.

Påmindelse når det er på tide at udskifte

børstehovedet

Alle børstehoveder slides med tiden. Men vores

BrushSync-teknologi sporer, hvor længe du har

brugt dit børstehoved, og hvor hårdt du har

børstet. Når det er tid til at udskifte det, giver

en indikatorlampe på håndtaget og et kort bip

dig besked. På den måde kan du være sikker

på, at børstehovedet gør et godt stykke arbejde.

Advarer dig hvis du børser for hårdt

Man er ofte ikke klar over at man børster for

hårdt, men eltandbørsten Protective Clean er

det. Hvis du presser for hårdt mos tandkøddet

afgiver tandbørsten en pulserende lyd som en

påmindelse om børste lidt blødere.

Mikrochip synkroniserer eltandbørsten med

tandbørstehovedet

BrushSync gør, at eltandbørsten synkroniserer

med tandbørstehovedet og registrerer, når det

er tid at udskifte det.

Blød start-program som vender dig til

eltandbørste

Det kan ta lidt tid at vende sig til følelsen af en

ny eltandbørste. Derfor har vi skabt et blød

start-program som giver dig muligheden for at

gradvis øge børstningseffekten de første 14

gangene du bruger den nye eltandbørste.

Praktisk timere

"Vores QuadPacer informerer dig når du har

brugt den rigtig mængde tid på rengøring af

hver del af din mund, mens vores Smartimer

informerer dig om hvornår du har børstet i de to

anbefalte minutter."
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Specifikationer

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

2 styrker: Lav, Høj

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 ProtectiveClean

Børstehoveder: 1 C2 optimalt plakforsvar

Oplader: 1

Design og finish

Farve: Sort/grå

Renseydelse

Hastighed: Op til 62.000

børstebevægelser/min.

Performance: Fjerner op til 7 x mere plak*

Sundhedsmæssige fordele: Bidrager til at

reducere huller

Trykfeedback: Håndtaget vibrerer for at

alarmere brugeren

Timer: Quadpacer og Smartimer

Smart sensorteknologi

Tryksensor: Udsender en alarm, hvis du trykker

for hårdt med børsten

Påmindelse om at udskifte BrushSync: Hav

altid styr på, hvornår, børstehoveder skal

udskiftes

Brugervenlig

Håndtagskompatibilitet: Børstehoveder, der

nemt klikkes på

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser

batteristatus

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Børstetid: Op til 2 uger

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 2 uger

Strøm

Spænding: 110-220 V

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

* Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel

tandbørste
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