
 

Sonisk eltandbørste

ProtectiveClean
4500

 
Polerer synlige pletter væk

2 rengøringsindstillinger

Indbygget tryksensor og
Brushsync

 

HX6830/44

Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.

Naturlig hvidere tænder på bare en uge!

Eltandbørsten ProtectiveClean giver dig en skånsom rengøring, en friskere mund

og hvidere tænder. En smart tryksensor informerer dig, når du trykker for hårdt og

BrushSync-funktionen vælger programmet i henhold til hvilket børstehoved du har

valgt. Den Sonicare teknologi, vi bruger i alle vores eltandbørster, er inspireret af

professionel tandpleje og vi 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

Hvidere tænder på blot én uge

Sonicares eltandbørster er sikre og skånsomme

Optimer din børstning

To rengøringsindstillinger: Clean og White

Innovativ teknologi

Informerer dig, hvis du trykker for hårdt med børsten

Tilslutter smart børstehåndtag og smarte børstehoveder

Hav altid styr på, hvornår dine børstehoveder skal udskiftes

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

Designet til dig

Tilskyndelse til at børste grundigt

En god måde at vænne sig til ens nye tandbørste
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Vigtigste nyheder

Naturligt hvidere tænder

Klik på W2 Optimal White-børstehovedet for at

fjerne misfarvninger på tænderne og afsløre et

hvidere smil. Med dets tætpakkede børstehår i

midten af børstehovedet til fjernelse af

misfarvninger er det klinisk dokumenteret, at

tænderne bliver hvidere på blot én uge.

To rengøringsindstillinger: Clean og White

Uanset om du ønsker at fokusere på at fjerne

plak eller polere pletter og misfarvninger væk,

har eltandbørsten en rengøringsindstilling som

passer dig. Clean-indstillingen er effektiv mod

plak og giver dig en effektiv rengøring. White-

indstillingen er perfekt for fjerning af pletter og

misfarvninger på tænderne.

Sikker og skånsom

Du kan trygt og sikkert bruge Sonicares

eltanbørster på reguleringer, fyldninger, kroner

og facader. Regelmæssig tandbøstning

bidrager også til at forhindre huller og forbedrer

mundhygienjen.

Trykker du for hårdt?

Det kan godt være, at du ikke kan mærke, når

du børster for hårdt, men din elektriske

tandbørste med tryksensor kan godt. Hvis du

lader dine frustrationer gå ud over dit tandkød,

udsender tandbørsten en pulserende lyd for at

minde dig om, at du skal slappe lidt af.

BrushSync-teknologi

Philips Sonicare 4500 har en

mikrochipteknologi, der registrerer og

synkroniserer smart-børstehovedet med smart-

håndtaget. Smart-håndtaget og smart-

børstehovedet er en stærk kombination, der gør

det muligt at sende påmindelser om

udskiftning.

Påmindelse om at udskifte BrushSync

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.

Nyttige timere

Har du brug for en elektrisk tandbørste med en

timer. Vores QuadPacer informerer dig, når du

har brugt et passende stykke tid på at børste

hver del af din mund, mens vores Smartimer-

funktion fortæller dig, når du har børstet i de

anbefalede to minutter.

Den eneste reelle soniske 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.

Easy-start-program

Man skal lige vænne sig til noget nyt. Derfor

giver vores nemme startprogram dig mulighed

for en nænsom, gradvist stigende børstestyrke

de første 14 gange, du bruger din nye Philips

Sonicare ProtectiveClean 4500-tandbørste.
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Specifikationer

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Hvid: Fjerner overfladepletter

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 ProtectiveClean

Børstehoveder: 1 W2 Optimal White

Oplader: 1

Design og finish

Farve: Sort/grå

Renseydelse

Hastighed: Op til 62.000

børstebevægelser/min.

Sundhedsmæssige fordele: Bidrager til at

reducere huller

Hvidere tænder: Hvidere tænder på blot 1 uge

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

Udskiftningspåmindelse: Sørger altid for de

bedste resultater, Påmindelsesikonet tændes

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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