
Oplaadbare, sonische
tandenborstel

Elite

 

R900-serie

 

HX6942/04

Een nieuw begrip van schoon
met FlexCare-functies

De innovatieve technologie zorgt voor betere resultaten. Nu is er een manier die

een betere mondhygiëne garandeert. Het is de nieuwe Sonicare FlexCare van

Philips die zich aanpast aan uw mondverzorgingsbehoeften.

ProResults-opzetborstel

Ontworpen om beter in de mond te passen

FlexCare-functies

3 flexibele poetsstanden, 2 persoonlijke poetsroutines

Go Care: poetsbeurt van 1 minuut voor een snelle gebitsreiniging

Max Care: 3 minuten voor een uitgebreide verzorgingsroutine



Oplaadbare, sonische tandenborstel HX6942/04

Kenmerken Specificaties

ProResults-opzetborstel

Met de ProResults-opzetborstel die de vorm

van uw tanden volgt en een bredere

poetsbeweging heeft, wordt een groter

tandoppervlak bereikt.

FlexCare-functies

3 flexibele poetsstanden, 2 persoonlijke

poetsroutines.

Go Care

Een poetsbeurt van 1 minuut in de Clean-

poetsstand voor een snelle gebitsreiniging.

Max Care

3 minuten voor een uitgebreide

verzorgingsroutine.

 

Kenmerken

Oplaadbare batterij

Smartimer: De timer van 2 minuten zorgt

ervoor dat u de aanbevolen poetstijd

aanhoudt

Quadpacer: Intervaltimer

Luxe oplaadmeter: Het lampje geeft het

energieniveau van de batterij aan

Technische specificaties

Voltage: Oplader voor verschillende

voltages V

Snelheid: 31.000 poetsbewegingen per

minuut

Batterijtype: Oplaadbare Lithium-Ionbatterij

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot

leeg): Met een volledig opgeladen batterij

kunt u 20 keer 2 minuten poetsen

Gewicht en afmetingen

Afmetingen F-doos: 6,75 x 9,25 x 3,75 (B x H

x D) inch

Gewicht F-doos: 1,93 lb

Afmetingen A-doos: 11,825 x 7,25 x 10 (L x B x

H) inch

Gewicht A-doos: 6,3 lb

Ontwerp en afwerking

Chromen voorpaneel

Kleur(en): Medisch blauw

Materiaal van het handvat: ABS/PA, TPE

Materiaal van de opzetborstel: PCTA, TPE,

met nylon borstels

Meegeleverde artikelen

FlexCare-handvat: 1

Standaard ProResults-opzetborstel: 1

Luxe oplader met opbergmogelijkheid: 1

Mini ProResults-opzetborstel: 1

Extra gekleurde ringen voor de

opzetborstels: 3 st.
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