
 

 

Philips Sonicare Elite
Oplaadbare, sonische 
tandenborstel

HX7351
Beter bereik voor een 
betere reiniging

De enige sonische borstel die onder een hoek is geplaatst voor een beter bereik en een betere 

reiniging. Dankzij Sonicare's unieke dynamische reinigingseffect komt u zelfs diep tussen de tanden en 

op moeilijk bereikbare plaatsen, terwijl u uw tandvlees masseert. Poetsen is nooit meer hetzelfde.

Beter bereik voor een betere reiniging
• Gepatenteerde dynamische reinigingswerking
• Afgeronde borstelharen
• Slanke, gebogen hals

Klinisch bewezen voordelen
• Natuurlijk wittere tanden
• Klinisch bewezen veilig en zacht
• Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Extra functies
• Smartimer stimuleert het poetsen gedurende 2 minuten
• Met de Easy-start kunt u geleidelijk wennen aan de Sonicare-tandenborstel
• Met de Quadpacer-timer met een interval van 30 seconden poetst u altijd gelijkmatig
• Twee snelheden



 Gepatenteerde dynamische 
reinigingswerking
U kunt de plaatsen tussen de tanden en langs het 
tandvlees op efficiënte en zachte wijze bereiken.

Afgeronde borstelharen

Extra zacht en vriendelijk voor tanden en tandvlees, 
met afgeronde borstelharen

Slanke, gebogen hals
Hiermee kunt u de moeilijk bereikbare plaatsen 
reinigen.

Natuurlijk wittere tanden
Bewezen vermindering van koffie-, thee- en 
nicotineaanslag, voor natuurlijk wittere tanden.

Veilig en zacht
Uw Philips Sonicare elektrische tandenborstel is 
veilig te gebruiken op beugels (opzetborstels slijten 
sneller als deze voor een gebit met een beugel 
worden gebruikt), tandheelkundige restauraties 
(vullingen, kronen, facings) en parodontale pockets.

Verbetert de gezondheid van uw 
tandvlees
Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel 
biedt optimale reiniging tussen de tanden en langs 
het tandvlees, waardoor het tandvlees in slechts 
twee weken gezonder wordt. Bij deze manier van 

poetsen wordt er aanzienlijk meer tandplak 
verwijderd dan met een gewone tandenborstel.

Easy-start
Voert de poetskracht geleidelijk op tijdens de eerste 
12 poetsbeurten, zodat u rustig kunt wennen aan de 
Sonicare-tandenborstel

Quadpacer

Met de Quadpacer-timer met een interval van 30 
seconden poetst u altijd gelijkmatig

Twee snelheden

Twee snelheden
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Specificaties
Extra functies
• Speciaal gevormde opzetborstel
• Smartimer
• Easy-start
• Quadpacer
• Luxe oplaadmeter
• Ergonomisch gevormd handvat
• Inclusief opzetborstels: 1

Technische specificaties
• Snelheid: 31.000 bewegingen per minuut
• Oplaadtijd: 24 uur
• Oplaadbare batterij: NiCd
• Voltage: 230 V, 50 Hz (UK 240 V, 50 Hz)
• Energieverbruik: 3 W

Accessoires
• Opzetborstelhouder
•
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