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Krachtige reiniging.
Een frisse start voor een betere mondverzorging

De Philips Sonicare E-serie wordt aanbevolen als u dagelijkse, effectieve plakverwijdering wenst.

Ontworpen voor optimale prestaties

Onze klassieke opzetborstel

Ontworpen voor maximale sonische beweging

Verkleurende borstelharen zorgen voor de meest effectieve reiniging

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

Onderdeel van een betere mondverzorgingsroutine

Een opzetborstel voor meerdere handgrepen

Schroefsysteem voor Essence, Elite, Xtreme, Advance



Compacte sonische opzetborstels HX7012/10

Kenmerken Specificaties

Onze klassieke opzetborstel

Deze Philips Sonicare-opzetborstel heeft een

voorgevormd profiel dat op natuurlijke wijze

aansluit op de vorm van uw tanden voor een

grondige poetsbeurt.

Maximale sonische beweging

Philips Sonicare-opzetborstels zijn een

belangrijk onderdeel van onze kerntechnologie

met 31.000 poetsbewegingen met een hoge

frequentie en amplitude per minuut. Onze

ongeëvenaarde sonische technologie zorgt

voor optimale kracht van het handvat tot aan

het uiteinde van de opzetborstel. Deze

sonische beweging zorgt voor dynamische

vloeistofkrachten die vloeistof diep tussen de

tanden en langs de tandvleesrand stuwt voor

superieure maar zachte reiniging, elke keer

weer.

Systeem met opschroefbare opzetborstel

De Philips Sonicare E-Series-opzetborstels

zijn gemakkelijk op uw handvat te schroeven

en er weer af te halen, gemakkelijk te

onderhouden en schoon te maken.

Betere mondhygiëne

Net als alle authentieke Philips Sonicare-

opzetborstels, is deze opzetborstel veilig voor

tanden en tandvlees. Elke opzetborstel is

getest op kwaliteit voor uitzonderlijke prestaties

en duurzaamheid.

Verkleurende borstelharen

In eerste instantie is het misschien niet

merkbaar, maar opzetborstels worden

geleidelijk aan zachter en slijten na enkele

maanden normaal gebruik. Onze blauwe

verkleurende borstelharen worden langzaam

wit en helpen u te zien wanneer het tijd is voor

een nieuwe opzetborstel. Vervang uw

opzetborstel om de drie maanden voor

optimale resultaten.

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 2 e-Series-compactborstel

Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Vast te draaien

Geschikt voor de volgende modellen: Essence

Ontwerp en afwerking

Hardheid borstelharen: Regular (normaal)

Kleur: Wit

Verkleurende borstelharen: Blauwe kleur

borstelharen wordt langzaam wit

Formaat: Compact

Kwaliteit en prestaties

Vervanging: Iedere 3 maanden

Getest: voor optimaal gebruik
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