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Tre modi

To børstehoder

 

HX6902/02
Avansert rengjøring
Innovativ teknologi gir bedre resultater. Nå finnes det en måte som garantert gir

deg bedre munnhygiene på. Det er den nye Philips Sonicare FlexCare som

tilpasser seg dine munnhygienebehov.

Hjelper deg å følge anbefalinger for tannhelse

Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid

Quadpacer intervalltimeren legger opp til grundig pussing

Gir en overlegen rengjøring

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

Fjerner opptil dobbelt så mye plakk som en manuell tannbørste

Dynamisk pussebevegelse fører væske mellom tennene

Bevist at den forbedrer munnhygienen

Naturlig hvitere tenner med patentert sonisk teknologi

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker

Sonicare-tannbørsten fra Philips bidrar til å gjøre tennene hvite

Sensitive-modus: Skånsom rengjøring av tenner og tannkjøtt

Tilbyr tilpasset børsting

Easy-start-program, slik at du blir vant til Sonicare



Oppladbar sonisk tannbørste HX6902/02

Høydepunkter

Patentert sonisk teknologi

De unike dynamiske bevegelsene til den

elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare

kommer skånsomt og effektivt til mellom

tennene og langs tannkjøttkanten.

Naturlig hvitere tenner

Den dynamiske pussebevegelsen til denne

tannbørsten og den bredere direkte kontakten

med hver tann har bevist effekt ved fjerning av

misfarging som kan oppstå hver dag, og bidrar

til å gjøre tennene naturlig hvitere.

Gjør tannkjøttet sunnere

Den elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips

gir optimal rengjøring mellom tennene og

langs tannkjøttkanten og sørger for sunnere

tannkjøtt på bare to uker. Den sørger for

overlegen rengjøring mellom tennene og

fjerner betydelig mer plakk enn en manuell

tannbørste

Smartimer®

To minutters timer på denne elektriske

Sonicare-tannbørsten fra Philips sørger for at

du børster så lenge tannlegen anbefaler det

Quadpacer®

30-sekunders intervalltimeren sier ifra når du

har fullført hvert av de fire områdene i munnen,

og signaliserer at du bør gå videre, noe som

resulterer i mer konsekvent rengjøring av hele

munnen

Easy-start-program

Øker forsiktig effekten i løpet av de første 14

øktene for at du skal komme gradvis inn i

bruken av den elektriske Philips Sonicare-

tannbørsten

Bidrar til å gjøre tennene hvitere

Philips Sonicares beste ytelse for hvitere

tenner: Denne tannbørsten hjelper deg med å

fjerne og redusere flekker på tennene for et

strålende smil.

Fjerner opptil dobbelt så mye plakk

Den patenterte soniske teknologien fjerner

opptil dobbelt så mye plakk som en manuell

tannbørste.

Skånsom rengjøring av tenner og tannkjøtt

Sonicare-tannbørste fra Philips med Sensitive-

modus: skånsom, men likevel grundig

rengjøring for sensitivt tannkjøtt



Oppladbar sonisk tannbørste HX6902/02

Spesifikasjoner

Modi

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Sensitive: Skånsom rengjøring av tenner og

tannkjøtt

Massasje: Oppfriskende massasje

To rutiner: Go Care og Max Care

Deler som medfølger

Håndtak: 1 FlexCare

Børstehoder: 1 ProResults-standard, 1

ProResults-kompakt

Lader: 1

UV-renser: Nei

Reiseveske: 1 myk

Design og utseende

Farge: Hvit og grønn

Rengjøring

Hastighet: Opptil 31 000 børstinger/min

Ytelse: Fjerner opptil 83 % plakk på steder som

er vanskelige å nå

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere

Hvitere tenner: Gjør tennene opptil to nyanser

hvitere

Timer: Smartimer og Quadpacer

Enkel i bruk

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes

enkelt på plass

Børstetid: Opptil to uker

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slank, ergonomisk design,

Gummihåndtak for enkel håndtering

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
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