
Laddningsbar sonisk
tandborste

FlexCare

HX6982

Avancerad rengöring
Innovativ teknik ger bättre resultat. Nu finns det en garanterad väg till bättre

munhälsa. Det är Philips Sonicare FlexCare som kan anpassas till dina behov.

Hjälper dig att följa tandvårdsrekommendationer

Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden

Quadpacer-timer med intervall uppmuntrar till noggrann borstning

ger en överlägsen rengöring

Dynamisk rengöring för in vätska mellan tänderna

Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Ger bevisat bättre munhälsa

Naturligt vitare tänder med patenterad sonic-teknik

Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt

Förbättrar munhälsan på bara två veckor

Ger dig en anpassad rengöringsupplevelse

Easy-start-program – så att du acklimatiserar dig till Sonicare-upplevelsen
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Funktioner

Patenterad sonisk teknik

Sonicares unika dynamisk rengöring når

försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna

och längs tandköttskanten.

Vinklad borsthuvudshals

Unik vinklad borsthuvudshals gör det enklare

att nå de bakre tänderna och ta bort plack i

svåråtkomliga områden.

Naturligt vitare tänder

Dynamisk rengöring och större kontaktyta med

varje tand har bevisats effektivt för att avlägsna

fläckar och hålla tänderna naturligt vita.

Säkert och skonsamt

Du kan använda din Sonicare säkert på:

tandställning (borsthuvudet slits snabbare när

det används på tandställning), lagningar

(fyllningar, kronor, skalfasader) och parodontala

fickor.

Förbättrar munhälsan

Optimal rengöring mellan tänderna och längs

tandköttskanten förbättrar munhälsan på bara

två veckor. Ger överlägsen rengöring mellan

tänderna och tar bort avsevärt mer plack än en

manuell tandborste

Smartimer

Tvåminuterstimern spårar borstningstiden

automatiskt och stänger av tandborsten efter

två minuters borstning.

Quadpacer

Timer med 30-sekundersintervall anger när du

är klar med varje fjärdedel av munnen ger en

mer konsekvent rengöring i hela munnen

Easy-start-program

Ökar styrkan försiktigt vid de 14 första

borstningstillfällena så att du kan anpassa dig

till Sonicare-upplevelsen
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Specifikationer

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 31 000 borsttag per minut

Medföljande tillbehör

Extra färgringar till borsthuvuden: 3 delar

Deluxe-laddare med sladdhållare: 1

Mjukt Deluxe-resefodral: 1

Utbildnings-DVD: 1

FlexCare-handtag: 1

Tekniska specifikationer

Batteri: Laddningsbar

Drifttid (full till tom): Helt laddad ska den ge

20 2-minutersborstningar

Design och finish

Färg: Medicinskt blå

Kromad framsida

Funktioner

Lyxig laddningsmätare: Ljussignal visar

batteriladdningen

Easy-start: Ökar styrkan försiktigt under 14

borstningstillfällen

Quadpacer: Uppmuntrar till omsorgsfull

borstning av varje del av munnen

Laddningsbart batteri

Smartimer: 2-minuterstimern hjälper dig att

följa den borstningstid som rekommenderas
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