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Fremragende rengjøring mellom tennene
Tannbørsten gir rene tenner og rent tannkjøtt på en skånsom

måte

Ved å kombinere den soniske teknologien vår med fem børstemodi blir den

elektriske tannbørsten FlexCare+ løsningen for komplett tannkjøttpleie. Nå kan du

forbedre tannkjøtthelsen etter bare to ukers bruk.

Bevist at den forbedrer munnhygienen

Den er klinisk testet til å være sikker og skånsom

Naturlig hvitere tenner med patentert sonisk teknologi

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker

Tilbyr tilpasset børsting

Fem ulike modi for en bedre rengjøringsopplevelse

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

Hjelper deg å følge anbefalinger for tannhelse

Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid

Quadpacer intervalltimeren legger opp til grundig pussing

Gir en overlegen rengjøring

Utformet for å komme bedre til og strekke seg lenger

Børstehode med vinklet hals for bedre rekkevidde til de bakerste tennene

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene
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Høydepunkter

Kommer bedre til og strekker seg lenger

Philips Sonicare InterCare-tannbørstehodet har

ekstra lang og tett bust som fjerner skjult plakk

mellom tennene og andre steder der det er

vanskelig å komme til.

Gjør tannkjøttet sunnere

Denne Philips Sonicare elektriske tannbørsten

gir optimal rengjøring langs tannkjøttkanten for

bedre tannkjøtthelse på bare to uker. Opptil 6

ganger bedre plakkfjerning langs tannkjøttet

sammenlignet med en manuell tannbørste.

Fem ulike rengjøringsmodi

De fem modiene inkluderer en Clean-modus

for enestående rengjøring på to minutter, en

Sensitive-modus for skånsom, men likevel

grundig rengjøring av tannkjøttet, en Refresh-

modus for de raske ett-minutts

oppfriskningene, en Massage-modus for å

stimulere tannkjøttet og en Gum Care-modus

som bidrar til bedre tannkjøtthelse.

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.

Sikker og skånsom

Den elektriske Philips Sonicare-tannbørsten er

trygg å bruke på: tannregulering (børstehodene

slites fortere ut når de brukes på regulering),

rekonstruerte tenner (fyllinger, kroner,

skallfasetter) og lommer i tannkjøttet.

Sonisk teknologi

De unike dynamiske bevegelsene til den

elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare

kommer skånsomt og effektivt til mellom

tennene og langs tannkjøttkanten.

Børstehode med vinklet hals

Den unike vinklede børstehodehalsen til dette

tannbørstehodet gjør det enklere å nå

baktenner, og fjerner plakk på de stedene der

det er vanskelig å komme til.

SmarTimer

To minutters timer på denne elektriske

Sonicare-tannbørsten fra Philips sørger for at

du børster så lenge tannlegen anbefaler det

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.
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Spesifikasjoner

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Gum Care: Masserer tannkjøttet forsiktig

Massasje: Oppfriskende massasje

Frisk opp: Modus med ett minutt for rask

oppfriskning

Sensitive: Skånsom rengjøring av tenner og

tannkjøtt

Deler som medfølger

Håndtak: 1 FlexCare+

Børstehoder: 1 InterCare standard

Lader: 1

Reiseveske: 1

Utforming og utseende

Farge: Cooper frost

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000

børstebevegelser/min

Ytelse: Fjerner opptil seks ganger så mye

plakk*

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere

Hvitere tenner: Bidrar til å fjerne flekker på en

naturlig måte

Timer: Quadpacer og SmarTimer

Enkel i bruk

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes

enkelt på plass

Børstetid: Opptil tre uker**

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Skjerm: Opplyst display

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): Opptil tre uker**

Batteritype: Litium-ION

Drift

Spenning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

* Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet

med en manuell tannbørste

* *basert på to perioder med to minutters pusseøkter per

dag, på Clean-modus
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