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3 indstillinger

 

HX6982

Avanceret rengøring
Nyskabende teknologi, der leverer bedre resultater. Nu findes der en garanteret

metode til forbedret mundhygiejne. Det er den nye Philips Sonicare FlexCare, som

tilpasser sig dine mundhygiejniske behov.

Hjælper dig til at følge tandlægens anbefalinger

2-minutters-timer hjælper dig med at børste i den anbefalede sted

Quadpacer-intervaltimer hjælper til grundigere børstning

Giver en fremragende tandbørstning

Dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

UV-rengøring af børstehoveder - renere børste, bedre mundhygiejne

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

Naturligt hvidere tænder med patenteret sonisk teknologi

Klinisk bevist sikker og skånsom

Giver sundere tandkød på blot to uger

Giver dig en brugervenlig børsteoplevelse

Easy-start-program, så du kan vænne dig til Sonicare

Tre forskellige indstillinger leverer en forbedret renseoplevelse
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Vigtigste nyheder

Patenteret sonisk teknologi

Sonicares unikke dynamiske virkemåde når

nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og

langs tandkødet.

Vinklet børstehovedhals

Unikt vinklet børstehovedhals, der gør det

nemmere at nå ind til de bageste tænder og

fjerner plak fra de områder, der er vanskelige at

nå.

UV-rengøring af børstehoveder

Alt-i-én-løsning til rengøring, opladning og

opbevaring. UV-rengøring til børstehoveder

hjælper dig med at holde dit børstehoved frit

for bakterier. Den dræber op til 99 % af alle

bakterier og vira.*

Naturligt hvidere tænder

Det er dokumenteret, at dynamisk børstning og

bredere direkte kontakt med hver tand fjerner

hverdagens misfarvninger, så tænderne

naturligt bliver hvidere.

Sikker og skånsom

Din elektriske Philips Sonicare-tandbørste er

sikker at bruge på: tandbøjler (børstehovederne

slides hurtigere, når de bruges på tandbøjler),

tandrekonstruktioner (fyldninger, kroner,

lakeringer) og tandkødslommer.

Giver sundt tandkød

Denne Philips Sonicare giver optimal rensning

mellem tænderne og langs tandkødet, så du får

sundt tandkød på blot to uger. Overlegen

rensning mellem tænderne og fjernelse af

markant mere plak sammenlignet med en

manuel tandbørste

Smarttimer

2-minutters-timer hjælper med at sikre den

børstetid, der anbefales af tandlæger

Quadpacer

30-sekunders intervaltimer indikerer, når du har

fuldført hver mundens fire afsnit og signalerer,

at det er tid til at gå videre til næste område,

hvilket resulterer i mere ensartet rensning af

hele munden

Easy-start-program

Øg langsomt styrken i løbet af de første 14

ganges brug for at vænne dig til brugen af den

elektriske Philips Sonicare-tandbørste

Tre forskellige renseindstillinger

De tre indstillinger omfatter en renseindstilling,

der leverer enestående rensning på to minutter.

En følsom indstilling til blid men grundig

rensning af tandkødet og massageindstilling til

stimulering af tandkødet.
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