
 

Sonisk eltandborste

ProtectiveClean
4500

 
Tar bort 7x mer plack*

100% friskare tandkött

Två rengöringslägen (Clean &
White)

 

HX6837/24

Fräschare mun och vitare tänder!
Naturligt vitare tänder på bara en vecka!

Eltandborsten ProtectiveClean ger dig en skonsam rengöring, friskare mun och

vitare tänder. En smart trycksenseo meddelar dig om du trycker för hårt mot

tänderna och funktionen BrushSync väljer program anpassat efter vilket

borsthuvud du har valt. Sonicare-teknologin som vi använder i alla våra

eltandborstar har inspirerats av tandvården och har 25 miljoner nöjda användare

världen över. Philips Sonicare ProtectiveClean är en skonsam och effektiv

eltandborste som ligger i en bra prisklass.

Ger bevisat bättre munhälsa

Vitare tänder på bara en vecka

Sonicares eltandborstar är säkra och skonsamma

Få bästa möjliga resultat med tandborstningen

Rengörings- och vitläget (Clean and White)

Innovativ teknik

Låter dig veta om du trycker för hårt

Ansluter det smarta borsthandtaget och smarta borsthuvuden

Lär dig när det är dags att byta ut borsthuvudena

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Utformad för dig

Timer meddelar dig när du borstat dina 2 minuter

Ett bra sätt att vänja sig vid din nya tandborste



Sonisk eltandborste HX6837/24

Funktioner

Naturligt vitare tänder

Klicka på W2 Optimal White-borsthuvudet för

att ta bort ytfläckar och få ett vitare leende. Det

är kliniskt bevisat att de tätt sittande

fläckborttagningsborsten i mitten gör tänderna

vitare på bara en vecka.

Rengörings- och vitläget (Clean and White)

Oavsett om du vill fokusera på att avlägsna

plack eller på ge dina tänder en extra bra

polering, har den här eltandborsten för att

polera bort fläckar på tänderna allt.

Rengöringsläget ger överlägsen rengöring och

vitläget är perfekt för borttagning av ytfläckar.

Säkert och skonsamt

Du kan lugnt och säkert använda Sonicares

eltandborstar på tandställning, fyllningar,

kronor, och fasader. Att regelbundet borsta

hjälper till att förhindra hål och förbättra

munhälsan.

Borstar du för hårt?

Du kanske inte märker om du borstar för hårt,

men det gör din elektriska tandborste med

trycksensor. Om du börjar trycka hårt mot

tandköttet gör tandborsten ett pulserande ljud

som en påminnelse om att lätta på trycket.

BrushSync-teknik

Philips Sonicare 4500 har en mikroprocessor-

aktiverad teknik som identifierar och

synkroniserar det smarta borsthuvudet med det

smarta handtaget. Smart handtag och smart

borsthuvud är en kraftfull kombination som

aktiverar påminnelser av Smart byte.

Påminnelse om att byta BrushSync

Alla borsthuvuden slits ut med tiden. Men med

vår BrushSync-teknik ser du hur länge du har

använt borsthuvudet och hur hårt du har

borstat. När det är dags att byta ut det lyser

handtaget och en kort ljudsignal meddelar dig.

På så sätt kan du vara säker på att

borsthuvudet gör ett bra jobb.

Timer meddelar dig när du borstat dina 2

minuter

Vår QuadPacer informerar dig när du har lagt

ned precis rätt mängd tid på rengöring av varje

del av munnen, medan vår Smartimer

informerar om när du har borstat i de

rekommenderade två minuterna.

Philips Sonicare-teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

sprutar vatten mellan tänderna, och dess

borsttag bryter upp plack och sveper bort den

för en mycket effektiv daglig borstning.

Easy-start-program

Det kan ta ett tag att vänja sig vid att börja

med något nytt. Det är därför som vårt

mjukstartsprogram ger dig möjligheten att

gradvis öka borstningseffekten de första 14

gångerna som du använder den nya

tandborsten Philips Sonicare ProtectiveClean

4500.
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Specifikationer

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Vit: Tar bort missfärgningar

Medföljande tillbehör

Handtag: En ProtectiveClean

Borsthuvuden: En W2 Optimal White

Laddare: 1

Design och finish

Färg: Vit och mintgrön

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Hälsofördelar: Bidrar till att minska risken för

hål

Ger synbart vitare tänder: Gör tänderna vitare

på bara en vecka

Tryckfeedback: Handtag som vibrerar för att

varna användaren

Timer: Quadpacer och SmarTimer

Smart-sensorteknologi

Trycksensor: Varnar när du borstar för hårt

Påminnelse om att byta BrushSync: Du vet

alltid när det är dags, att byta borsthuvud

Lättanvänd

Skaftkompatibilitet: Borsthuvud som enkelt

knäpps på

Bytespåminnelse: För att alltid ge bästa

möjliga resultat, tänds påminnelseikonen

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Borstningstid: Upp till 2 veckor

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Drifttid (full till tom): Upp till 2 veckor

Effekt

Spänning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

* Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella

tandborstar
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