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Grondige reiniging
Tandenborstel voor zachte reiniging van tanden en tandvlees

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

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

elektrische tandenborstel die zich aanpast aan uw mondverzorgingsbehoeften.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Philips Sonicare-tandenborstel voor wittere tanden

Superieure reiniging

Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

DiamondClean-opzetborstel van Sonicare voor wittere tanden

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Voor een gepersonaliseerde poetservaring

Drie verschillende poetsstanden voor een schoner gebit

Met het Easy-start-programma kunt u geleidelijk wennen aan de Sonicare-

tandenborstel

Helpt de aanbevelingen van tandartsen op te volgen

De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt

Quadpacer-intervaltimer stimuleert grondig poetsen
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Kenmerken

Drie verschillende poetsstanden

De drie poetsstanden zijn een Clean-stand

voor een schoon gebit in 2 minuten, een

White-stand voor het verwijderen van vlekken

en een Massage-stand voor het stimuleren van

het tandvlees.

Verbetert de gezondheid van uw tandvlees

Deze Philips Sonicare elektrische

tandenborstel biedt optimale reiniging tussen

de tanden en langs het tandvlees, voor

gezonder tandvlees in slechts twee weken.

Voor wittere tanden

Deze Philips Sonicare elektrische

tandenborstel helpt bij het verwijderen en

verminderen van vlekken op uw tanden voor

een stralende lach.

Verwijdert tot 7 keer meer tandplak

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak op moeilijk

bereikbare plaatsen dan een gewone

tandenborstel.

DiamondClean-opzetborstel

DiamondClean-opzetborstels, de beste

opzetborstels voor wittere tanden van Philips

Sonicare, hebben ruitvormige borstelharen die

effectief maar mild oppervlaktevlekken en

tandplak verwijderen. Verwijdert in slechts 1

week vlekken die ontstaan door koffie, thee,

rode wijn, sigaretten en tabak.

Easy-start-programma

Voert de poetskracht geleidelijk op tijdens de

eerste 14 poetsbeurten, zodat u rustig kunt

wennen aan de Philips Sonicare elektrische

tandenborstel

Quadpacer

De intervaltimer van 30 seconden geeft aan

wanneer u elk kwadrant van uw gebit hebt

gepoetst, zodat u alle vier de kwadranten van

uw gebit even lang en grondig reinigt

SmarTimer

De timer van 2 minuten op deze Philips

Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor

dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd

aanhoudt

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

Massage: Verkwikkende massage

2 routines: Go Care en Max Care

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 1 DiamondClean-

standaardborstel

Docking station: 1

UV-reiniger: 1

Reisetui: 1

Handvatten: 1 FlexCare

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Performance: Verwijdert tot 7 keer meer

tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Helpt bij het

verbeteren van de gezondheid van uw

tandvlees

Wittere tanden: Verwijdert 100% meer

vlekken*, Wittere tanden in 1 week

Timer: SmarTimer en Quadpacer

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Poetstijd: Tot 2 weken

Batterij-indicator: Het lampje geeft de

batterijstatus aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Display: Verlicht display

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Tot 2 weken

Batterijtype: Lithium-ion

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

* Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een

handtandenborstel

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2021‑05‑16

Versie: 4.0.1

EAN: 08 71010 37904 88

www.philips.com

http://www.philips.com/

