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Skånsom og effektiv rengjøring
Fjern opptil syv ganger så mye plakk som en manuell

tannbørste

Eltannbørsten ProtectiveClean gir deg skånsom rengjøring, friskere munn og bedre

plakkfjerning. Sonicare-teknologien vi bruker i alle våre eltannbørster er inspirert av

tannpleien. Philips har forsket og utviklet munnpleieprodukter i over 20 år og har

25 millioner fornøyde Sonicare-brukere over hele verden. Philips Sonicare

ProtectiveClean er en skånsom og effektiv elektrisk tannbørste i en god prisklasse.

Bevist at den forbedrer munnhygienen

Opptil syv ganger bedre plakkfjerning enn en manuell tannbørste

Sonicare eltannbørster er trygge og skånsomme

Nyskapende teknologi

Den mest anbefalte eltannbørsten med sonisk teknologi

Sier ifra når du trykker for hardt

Microchip synkroniserer eltannbørsten med tannbørstehodet

Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode

Utformet for deg

Bli vant til den nye tannbørsten din

Oppmuntrer deg til å børste grundig
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Høydepunkter

Opptil syv ganger bedre plakkfjerning enn en

manuell tannbørste

Børstehodets buede form gir en vinkel som

kommer enkelt til rundt i munnen, selv lengst

bak. Børstehodets strå sitter veldig tett, og

sammen med den soniske rasksvepende

teknologien gir ProtectiveClean deg en svært

effektiv plakkfjerning.

Sonicare eltannbørster er trygge og

skånsomme

Du kan bruke Sonicares eltannbørster trygt og

sikkert på regulering, fyllinger, kroner og

fasader. Regelbundet tannpuss bidrar til å

forhindre hull og forbedrer munnhelsen.

Den mest anbefalte eltannbørsten med

sonisk teknologi

Sonicare-teknologien vi bruker i alle våre

eltannbørster er inspirert av profesjonell

tannpleie. Philips har forsket og utviklet

munnpleieprodukter i over 20 år, og har 25

millioner fornøyde Sonicare-brukere over hele

verden. Det unike med Sonicares teknologi er

at den også når mellom tennene og under

tannkjøttkanten, og de høyfrekvente svepende

bevegelsene presser vannet og tannkremen

mellom tennene.

Trykker du for hardt?

Det er ikke alltid du merker at du pusser for

hardt, men den elektriske tannbørsten din gjør

det. Hvis du trykker for hardt mot tannkjøttet,

lager tannbørsten en pulserende lyd. Dette er

en påminnelse om å pusse mer forsiktig.

Microchip synkroniserer eltannbørsten med

tannbørstehodet

BrushSync synkroniserer den elektriske

tannbørsten med tannbørstehodet, slik at den

enkelt kjenner når det er på tide å bytte

tannbørstehodet.

Byttepåminnelse med BrushSync

Alle børstehoder slites ut over tid. Men

BrushSync-teknologien vet nøyaktig hvor lenge

du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har

pusset. Når det er på tide å bytte børstehode,

kommer det et lite lys på håndtaket, og du

hører en kort pipelyd. Dermed kan du være

trygg på at børstehodet gjør en god jobb.

Easy-start-program

Det kan ta tid å bli vant med noe nytt. Med

Easy-start-programmet vårt kan du derfor øke

børstekraften gradvis og forsiktig de første

fjorten gangene du bruker den nye tannbørsten.

Nyttige tidtakere

QuadPacer varsler deg når du har brukt god

nok tid på hver del i munnen, og Smartimer

varsler deg når du har pusset tennene i to

minutter, som er den anbefalte pussetiden.
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Spesifikasjoner

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

To intensiteter: Lav, Høy

Deler som medfølger

Håndtak: 1 ProtectiveClean

Børstehoder: 1 C2 Optimal Plaque Defence

Lader: 1

Utforming og utseende

Farge: Lyseblå

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000

børstebevegelser/min

Ytelse: Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk*

Helsefordeler: Bidrar til å redusere hull

Tilbakemelding om pussetrykk: Vibrering i

håndtaket for å varsle brukeren

Timer: Quadpacer og SmarTimer

Teknologi med Smart-sensor

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid

beskjed når du bør, bytte børstehode

Enkel i bruk

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som

klikkes enkelt på plass

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Børstetid: Opptil to uker

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Driftstid (full til tom): Opptil to uker

Drift

Spenning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

* Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet

med en manuell tannbørste
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