
 

 

Philips Sonicare
Oppladbar sonisk 
tannbørste

HX7351
Bedre rekkevidde for 

bedre pussing
Den eneste vinklede, soniske børsten som gir deg bedre rekkevidde for bedre pussing. Med 
Sonicares unike dynamiske pussebevegelser kommer du til dypt mellom tennene og inn i områder 
som er vanskelige å komme til. Samtidig masserer den tannkjøttet for en unik pusseopplevelse.

Utformet for å passe konturene på tennene
• Patentert dynamisk pussebevegelse.
• Konturtilpasset børste
• Slank, vinklet børstehals

Klinisk beviste fordeler
• Naturlig hvitere tenner
• Den er klinisk testet til å være sikker og skånsom
• Gjør tannkjøttet sunnere

Tilleggsfunksjoner
• Smartimer® oppfordrer til 2-minutters pussing
• Easy-start® hjelper nye brukere med å komme inn i Sonicare®-opplevelsen
• Quadpacer® 30-sekunders intervalltimer oppfordrer til jevn pussing
• To hastigheter



 Patentert dynamisk pussebevegelse.
Kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene 
og langs tannkjøttkanten.

Konturtilpasset børste
Oppnå bedre kontakt med tannoverflaten.

Slank, vinklet børstehals
Gjør det enklere å børste områder som er 
vanskelige å komme til.

Naturlig hvitere tenner
Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon 
av flekker fra kaffe, te og tobakk, og gir naturlig 
hvitere tenner.

Sikker og skånsom
Sonicare er trygg å bruke på: tannregulering 
(børstehodene slites fortere ut når de brukes på 
regulering), rekonstruerte tenner (fyllinger, kroner, 
skallfasetter) og lommer i tannkjøttet.

Gjør tannkjøttet sunnere
Det er klinisk bevist at den reduserer 
tannkjøttbetennelse og minsker lommer i 
tannkjøttet.
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Tilleggsfunksjoner
• Børstehode med konturer
• Smartimer®
• Easy-Start®
• Quadpacer®
• Deluxe lademåler
• Ergonomisk formet håndtak
• Børstehoder følger med: 1

Tekniske spesifikasjoner
• Hastighet: 31 000 bevegelser per minutt
• Ladetid: 24 time(r)
• Oppladbart batteri: NiCd
• Spenning: 230 V, 50 Hz (Storbritannia 240 V, 

50 Hz)
• Effektforbruk: 3 W

Tilbehør
• Børstehodeholder
•

Spesifikasjoner
Oppladbar sonisk tannbørste
  

http://www.philips.com

