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Oppladbar

med ett munnstykke

 

HX8111/02
Philips AirFloss – En enklere måte å bruke

tanntråd på

Rent mellom tennene på 60 sekunder. Prøv i 60 dager!

Hvis du ikke bruker tanntråd når du ikke bakteriene som samles mellom tennene

og kan føre til infeksjoner. Med Philips Sonicare AirFloss gjør du rent mellom

tennene på bare 60 sekunder. Det er kjempeenkelt: Bare pek og trykk. AirFloss

fjerner inntil 99 % mer plakk mellom tennene enn en vanlig tannbørste.<br>

<br>Philips Sonicare AirFloss har vunnet designprisene red dot Design Award

2012, Spark Product Awards 2012, Good Design Award 2012 og Design Excellence

Award. ”Opplevelsen er veldig, veldig god,” skriver The Financial Times’

helgemagasin How To Spend It.

Rengjør på 60&nbsp;sekunder

Enkel bruk med én knapp. Like enkelt som å klikke på en mus

Enkelt: pek og trykk

Microburst-teknologien rengjør ved ett knappetrykk

Tynt, vinklet munnstykke som kommer enkelt til, selv i områder som er vanskelige å

nå

Ledetuppen gir enkel plassering

Beholder som er enkel å fylle

Slankt håndtak som er enkelt å holde

Passer til standard Sonicare-ladere

Lad opp annenhver uke

Bevist forbedring av tannhelsen

Fjerner opptil 99 % mer plakk mellom tennene*
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Høydepunkter

Microburst-teknologi

Microburst-teknologien påfører en rask salve

med trykkluft og mikrovanndråper for å rengjøre

dypt mellom tennene der tannbørsten ikke

kommer til

Enkel bruk med én knapp

Enkel bruk med én knapp for enkel rengjøring

på 60 sekunder.

Tynt, vinklet munnstykke

Tynt, vinklet munnstykke som kommer enkelt

til, selv i områder som er vanskelige å nå

Ledetupp

Bare dra ledetuppen langs kanten av

gummene til du kjenner at den setter seg

mellom tennene. Den gir enkel posisjonering

selv i de innerste tennene som er vanskelige å

nå.

Beholder som er enkel å fylle

Beholderen som er enkel å fylle, bruker kun en

ørliten mengde vann, noe som gir mindre søl.

Fyll den med tannskyllemiddel for å gi bedre

tannpleie.

Slankt håndtak som er enkelt å holde

Enkelt å manøvrere rundt i munnen.

Passer til Sonicare-ladere

Du trenger bare én lader til alle Sonicare-

produktene.

Fjerner opptil 99 % mer plakk

Denne tannbørsten fra Sonicare fjerner opptil

99 % mer plakk mellom tennene enn når du

kun børster med en manuell tannbørste. Den er

bevist å forbedre tannhelsen på en effektiv

måte.

Lad opp annenhver uke

Philips AirFloss varer to uker før den må lades

på nytt.
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Spesifikasjoner

Enkel i bruk

Håndtak: Slank, ergonomisk design

Batteriindikator: Av/på-knappen med lampe

blinker når tannbørsten må lades

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Ladetid: 24 time(r)

Driftstid (full til tom): 2 uker eller 14 bruk på

hele munnen

Driftstid: Skift ut munnstykket hver 6. måned

Drift

Spenning: Flerspenningslader

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

 

* Sammenlignet med kun manuell tannbørsting

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2019‑07‑23

Versjon: 22.3.1

EAN: 08 71010 35767 23

www.philips.com

http://www.philips.com/

