
Soniska tandborsthuvuden i
standardutförande

e-Series

 

1-pack

Standardstorlek

Påskruvningsbart

 
HX7001/20

Klassisk kraft. Klassisk rengöring.
Ett första steg på vägen till bättre munhälsa

Philips Sonicare E-Series rekommenderas för effektiv daglig plackborttagning.

Utformad för optimalt resultat

Vårt klassiska borsthuvud

Konstruerade för maximerade soniska rörelser

Påminnelseborststrån garanterar den effektivaste rengöringen

Ger bevisat bättre munhälsa

Del av en bättre rutin för munhälsa

Ett borsthuvud som passar på flera handtag

System som skruvas på för Essence, Elite, Xtreme, Advance



Soniska tandborsthuvuden i standardutförande HX7001/20

Funktioner Specifikationer

Vårt klassiska borsthuvud

Det här Philips Sonicare-tandborsthuvudet har

en konturformad profil för att på ett naturligt

sätt passa tändernas form för en grundlig

rengöring.

Maximerade soniska rörelser

Philips Sonicare-borsthuvuden är viktiga för

kärntekniken för borströrelser med hög frekvens

och omfattning, med över 31 000 borsttag per

minut. Vår oöverträffade soniska teknologi

leder kraften från handtaget ända till

borsthuvudets spets. Den soniska rörelsen

skapar en dynamisk flytande funktion som

pressar in vatten djupt mellan tänderna och

längs tandköttskanten och ger en överlägsen,

men ändå mild, rengöring varje gång.

Borsthuvudsystem som skruvas på

Borsthuvudena i Philips Sonicare E-Series

skruvas på och av borsthandtaget. Det ger en

säker passform och gör det enkelt att

underhålla och rengöra.

Bättre munhälsa

Precis som alla Philips Sonicare-borsthuvuden

är det här borsthuvudet säkert för tänderna och

tandköttet. Varje borsthuvud har kvalitetstestats

för exceptionell prestanda och hållbarhet.

Påminnelseborststrån

Vid första anblicken är det kanske inte

uppenbart men borsthuvuden förlorar fastheten

och slits gradvis ned under flera månader av

normal användning. Våra blå påminnelsestrån

bleknar och blir vita, så att du märker när det är

dags att byta ut borsthuvudet. Om du vill ha

optimala resultat byter du borsthuvud var tredje

månad.

Medföljande tillbehör

Borsthuvuden: 1 e-serien, standard

Kompatibilitet

Borsthuvudsystem: Påskruvningsbart

Lämpligt för dessa modeller: Essence

Design och finish

Borsthårdhet: Vanlig

Färg: Vit

Påminnelseborststrån: Blå borstfärg bleks

Storlek: Standard

Kvalitet och prestanda

Byten: Var tredje månad

Testad: för optimal användning
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