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Puhdistaa miellyttävästi ja tehokkaasti
Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja

Hellävaraisesti puhdistavan ProtectiveClean -sähköhammasharjan kanssa saat

raikkaamman suun ja poistat plakkia tehokkaammin. Philips on tutkinut ja

kehittänyt suunhoitotuotteita yli 20 vuotta ja Sonicare-tekniikkaa käytetään

Philipsin sähköhammasharjoissa jolla on 25 miljoonaa tyytyväistä käyttäjää

ympäri maailmaa. Philips Sonicare ProtectiveClean on hellävarainen mutta samalla

tehokas sähköhammasharjalla jossa on hyvä hinta-laatusuhde.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Turvallinen ja hellävarainen myös korjatuille hampaille, hammasraudoille ja

pinnoituksille

Innovatiivinen tekniikka

Suositelluin sähköhammasharja, jossa on sooninen tekniikka

Hammasharja varoittaa, jos painat liian kovaa

Mikrosiru yhdistää sähköhammasharjan ja harjaspään

Saat muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät

Suunniteltu sinua varten

Kätevä tapa aloittaa uuden hammasharja käyttö

Tukea huolelliseen harjaukseen
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Kohokohdat

Heitä hyvästit plakille

Harjaspään kaarevan kärjen avulla puhdistat

helposti myös takahampaat. ProtectiveClean -

sähköhammasharjan tiheiden harjaksien, sekä

Sonicare-tekniikan, ansiosta tämä

sähköhammasharja poistaa plakkia erittäin

tehokkaasti.

Turvallinen ja hellävarainen

Voit käyttää Sonicare-sähköhammasharjoja

huoletta hammasraudoille, juurihoidetuille

hampaille ja hammaskruunuille. Hampaiden

säännöllinen harjaus ehkäisee reikiä ja

parantaa suunterveyttä.

Suositelluin sähköhammasharja, jossa on

sooninen tekniikka

Philips on tutkinut ja kehittänyt

suunhoitotuotteita yli 20 vuotta ja Sonicare-

sähköhammasharjoilla on 25 miljoonaa

tyytyväistä käyttäjää ympäri maailmaa.

Sonicare-tekniikan avulla yllät ainutlaatuisesti

hampaiden väliin ja ikenien alle, kun

tehokkaat harjaliikkeet työntää vettä ja

hammastahnaa hampaiden väliin.

Liian paljon painetta?

Et ehkä itse huomaa, jos harjaat liian

voimakkaasti, mutta paineanturilla varustettu

sähköhammasharjasi pitää sinut ajan tasalla.

Jos käytät liikaa voimaa, hammasharja

ilmoittaa siitä äänimerkillä, jotta tiedät harjata

pehmeämmin.

Mikrosiru yhdistää sähköhammasharjan ja

harjaspään

BrushSync –toiminto yhdistää

sähköhammasharjan ja harjaspään, jotta tiedät

helposti milloin harjaspää pitää vaihtaa.

BrushSync-vaihtomuistutus

Harjaspäät kuluvat ajan myötä. Philipsin

BrushSync-tekniikka seuraa miten pitkään olet

käyttänyt harjaspäätä ja kuinka voimakkaasti

olet harjannut. Hammasharjan merkkivalo ja

lyhyt äänimerkki kertovat, milloin harjaspää

kannattaa vaihtaa uuteen.

Easy-start-ohjelma

Uusien asioiden omaksumiseen voi kulua

jonkin aikaa. Helpon aloitusohjelmamme

avulla voit lisätä harjaustehoa vähitellen ja

hellävaraisesti uuden hammasharjasi 14

ensimmäisellä käyttökerralla.

Kätevät ajastimet

QuadPacer kertoo, kun olet käyttänyt riittävän

ajan suun eri osien puhdistamiseen, ja

Smartimer puolestaan ilmoittaa puolestaan,

kun suositeltu kokonaisaika on kulunut.
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Tekniset tiedot

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

2 tehoa: Matala, Korkea

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 ProtectiveClean

Harjaspäät: 1 C2 Optimal Plaque Defence

Laturi: 1

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Pastellisävy/pinkki

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 7 kertaa enemmän

plakkia

Terveysedut: Auttaa vähentämään reikiä

Painepalaute: Varoittaa rungon värinällä

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian

voimakkaasti

BrushSync-vaihtomuistutus: Saat

muistutuksen, kun on aika, vaihtaa harjaspäät

Helppokäyttöinen

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun

tilan

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjausaika: Jopa 2 viikkoa

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 2 viikkoa

Virta

Jännite: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja
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