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Ylivertaisen tehokas hammasvälien puhdistus

Puhdistaa hampaat ja ikenet hellävaraisesti

FlexCare+-sähköhammasharjan sonic-tekniikka ja 5 harjaustilaa suojaavat ja

hoitavat ikeniä. Nyt voit parantaa ikenien hyvinvointia jo kahdessa viikossa.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

Kliinisissä testeissä todettu turvalliseksi ja hellävaraiseksi

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat patentoidulla sonic-tekniikalla

Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

Itse muokattava harjauskokemus

Viisi erilaista puhdistustilaa parantavat puhdistuskokemusta

Easy-start-ohjelma totuttaa Sonicaren käyttöön

Ohjaa noudattamaan hampaidenpuhdistussuosituksia

Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan

Quadpacer-intervalliajastin kannustaa perusteelliseen harjaukseen

Tehokas puhdistus

Suunniteltu puhdistamaan syvemmältä ja pidemmältä

Viisto harjaspään kaula ulottuu paremmin takimmaisiinkin hampaisiin

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse
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Kohokohdat

Puhdista syvemmältä ja pidemmältä

Philips Sonicare Intercare -harjaspäässä on

erityisen pitkät ja tiheät harjakset, jotka

poistavat plakin hampaiden väleistä ja muista

vaikeasti puhdistettavista paikoista.

Parantaa ienterveyttä

Philips Sonicare -sähköhammasharjan

tarjoama ienrajojen optimaalinen puhdistus

kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa

viikossa. Sähköhammasharja poistaa plakkia

ienrajasta jopa 6 kertaa paremmin kuin

tavallinen hammasharja.

Viisi erilaista puhdistustilaa

Viisi puhdistustilaa ovat: puhdistustila

perusteelliseen puhdistukseen kahdessa

minuutissa, hellävarainen tila ikenien

hellävaraiseen mutta perusteelliseen

puhdistukseen, raikastustila nopeisiin minuutin

kohennuksiin, hierontatila hieromaan ja

stimuloimaan ikeniä sekä ikenienhoitotila

edistämään ikenien terveyttä.

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat

Hammasharjan dynaaminen

puhdistustekniikka ja suora, entistä laajempi

kosketus jokaiseen hampaaseen poistaa

todistetusti tahroja ja pitää hampaat valkoisina.

Turvallinen ja hellävarainen

Philips Sonicare -sähköhammasharja on

turvallinen. Voit harjata sillä hammasrautoja

(harjaspäät kuluvat nopeammin

hammasrautoja puhdistettaessa), korjattuja

hampaita (paikat, kruunut, pinnoitukset) ja

ientaskuja.

Sonic-tekniikka

Philips Sonicare -sähköhammasharjan

ainutlaatuinen dynaaminen toiminto puhdistaa

hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja

ienrajan.

Viisto harjaspään kaula

Hammasharjan ainutlaatuinen viisto

harjaspään kaula helpottaa taaimpienkin

hampaiden puhdistusta ja plakin poistamista

myös hankalista paikoista.

SmarTimer

Philips Sonicare -sähköhammasharjan 2

minuutin ajastin kannustaa hammaslääkärien

suosittelemaan kahden minuutin

harjausaikaan

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

Ikenien suojaus: Hieroo hellästi ikeniä

Hieronta: Virkistävä hieronta

Raikasta: 1 minuutin pikaharjaustila

Hellävarainen: Hellävarainen hampaiden ja

ikenien puhdistus

Pakkauksen sisältö

Rungot: 1 FlexCare+

Harjaspäät: 1 InterCare Standard -harjaspää

Laturi: 1

Kuljetuslaukku: 1

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Cooper frost -sinivalkoinen

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 6 kertaa

tehokkaammin plakkia*

Terveysedut: Edistää ikenien terveyttä

Valkaiseva ominaisuus: Auttaa poistamaan

tummentumia luonnollisesti

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Helppokäyttöinen

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Harjausaika: Jopa 3 viikkoa**

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun

tilan

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Näyttö: Valaistu näyttö

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 3

viikkoa**

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Virta

Jännite: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja

* *perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin

harjauskertaan puhdistustilassa
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