
Sonisk eltandbørste

FlexCare

 

3 indstillinger

2 børstehoveder

 

HX6902/02
Avanceret rengøring
Nyskabende teknologi, der leverer bedre resultater. Nu findes der en garanteret

metode til forbedret mundhygiejne. Det er den nye Philips Sonicare FlexCare, som

tilpasser sig dine mundhygiejniske behov.

Hjælper dig til at følge tandlægens anbefalinger

2-minutters-timer hjælper dig med at børste i den anbefalede sted

Quadpacer-intervaltimer hjælper til grundigere børstning

Giver en fremragende tandbørstning

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Fjerner op til 2x mere plak end en manuel tandbørste

Dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

Naturligt hvidere tænder med patenteret sonisk teknologi

Giver sundere tandkød på blot to uger

Philips Sonicare-tandbørsten hjælper dig med at få hvidere tænder

Sensitive-indstilling: Blid børstning af tænder og tandkød

Giver en brugerdefineret børsteoplevelse

Easy-start-program, så du kan vænne dig til Sonicare



Sonisk eltandbørste HX6902/02

Vigtigste nyheder

Sonisk teknologi

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes

unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og

effektivt ind imellem tænderne og langs

tandkødet.

Naturligt hvidere tænder

Den dynamiske børstning med denne

tandbørste og den bredere direkte kontakt med

hver tand fjerner hverdagens misfarvninger, så

tænderne holdes naturligt hvidere.

Giver sundt tandkød

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørste

giver optimal rengøring mellem tænderne og

langs tandkødsranden for forbedret

tandkødssundhed på bare to uger.

Smarttimer

2-minutters-timer på denne Philips Sonicare-

tandbørste sikrer den børstetid, som

tandlægerne anbefaler

Quadpacer

30-sekunders intervaltimer indikerer, når du har

fuldført hver mundens fire afsnit og signalerer,

at det er tid til at gå videre til næste område,

hvilket resulterer i mere ensartet rensning af

hele munden

Easy-start-program

Øg langsomt styrken i løbet af de første 14

ganges brug for at vænne dig til brugen af den

elektriske Philips Sonicare-tandbørste

Hjælper dig med at få hvidere tænder

Philips Sonicares bedste tandblegning: Denne

tandbørste hjælper med at fjerne og mindske

misfarvninger på tænderne for et hvidere smil.

Fjerner op til 2 gange mere plak

Patenteret sonisk teknologi fjerner op til 2x

mere plak end en manuel tandbørste.

Blid børstning af tænder og tandkød

Philips Sonicare-tandbørste med Sensitive-

indstilling: Nænsom, men grundig

tandbørstning til følsomt tandkød

Patenteret sonisk teknologi

Den elektriske Sonicare-tandbørstes unikke

dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt

ind imellem tænderne og langs tandkødet.
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Specifikationer

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Sensitive: Blid børstning af tænder og tandkød

Massage: Forfriskende massage

2 rutiner: Go Care og Max Care

Medfølgende dele

Håndtag: 1 FlexCare

Børstehoveder: 1 ProResults standard, 1

ProResults kompakt

Oplader: 1

UV-sanitizer: Nej

Rejseetui: 1 blød

Design og finish

Farve: Hvid og grøn

Renseydelse

Hastighed: Op til 31.000 børstestrøg/min.

Performance: Fjerner op til 83 % af plakken i

de områder, der vanskelige at nå

Sundhedsmæssige fordele: Hjælper med at

sikre sundt tandkød

Hvidere tænder: Giver hvidere tænder med op

til to nuancer

Timer: Smartimer-funktion og quadpacer

Brugervenlig

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt

klikkes på

Børstetid: Op til 2 uger

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser

batteristatus

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design,

Gummigreb til nem håndtering

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

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2019‑07‑23

Version: 19.3.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

