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Grondigere reiniging, gezonder tandvlees
Onze meest grondig reinigende opzetborstel

Moeilijk bereikbare probleemplekken zijn nu een stuk eenvoudiger te reinigen.

Onze AdaptiveClean-opzetborstel bereikt 4x meer oppervlak* en vangt

overmatige borsteldruk gemakkelijk op. Hoe u ook poetst, u profiteert van een

echt grondige reiniging die zacht is voor het tandvlees.

Grondige reiniging met Philips Sonicare

bereikt 4 keer meer oppervlak* voor een moeiteloos grondige reiniging

Tot wel 2 keer beter voor het tandvlees dan een handtandenborstel

Optimale plakverwijdering van Philips Sonicare

10 keer meer tandplakverwijdering** op moeilijk bereikbare plekken

Ontworpen voor optimale prestaties

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Memo-borstelharen zorgen voor de meest effectieve reiniging

Geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

Onderdeel van een betere mondverzorgingsroutine
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Kenmerken

Past zich aan uw tanden aan

Onze AdaptiveClean-opzetborstel is de enige

elektrische opzetborstel die de unieke vorm

van uw tanden en tandvlees volgt. Dankzij de

zachte, flexibele rubberen zijden passen de

borstelharen van de opzetborstel zich aan de

vorm van elk tandoppervlak aan. De borstel

bereikt tot wel 4 keer meer oppervlak* en

verwijdert tot 10 keer meer tandplak** langs het

tandvlees en tussen de tanden. Zelfs de

moeilijk bereikbare plekken worden grondig

gereinigd op een manier die zacht is voor het

tandvlees.

Ontziet het tandvlees

Met een AdaptiveClean-opzetborstel is zelfs

de grondigste reiniging zacht. Terwijl uw

sonische tandenborstel langs het tandvlees

poetst, absorberen de flexibele zijkanten en

borstelharen van de opzetborstel eventuele

overmatige druk. Het zachte weefsel rond uw

tandvlees wordt zelfs beschermd als u te hard

poetst.

Onze diepste reiniging

Onze meest innovatieve opzetborstel is ook

onze meest grondig reinigende opzetborstel

ooit. Dankzij de flexibele vorm kan de

AdaptiveClean-opzetborstel tot wel 10 keer

meer tandplak verwijderen op moeilijk

bereikbare plekken. De beweging van de

opzetborstel is speciaal ontworpen om de

dynamische reiniging van uw Philips sonische

tandenborstel te verbeteren. Hoe u ook poetst,

u krijgt een zichtbaar en voelbaar schoon

resultaat.

Maximale sonische beweging

De geavanceerde sonische technologie van

Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden,

en de poetsbewegingen verwijderen tandplak

voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Systeem met opklikbare opzetborstel

U klikt deze opzetborstel op het handvat, zodat

hij stevig vastzit, maar hij is er ook eenvoudig

weer af te halen voor onderhoud en

schoonmaken. De opzetborstel is geschikt voor

alle Philips Sonicare tandenborstels behalve

PowerUp Battery en Essence.

Betere mondverzorging

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.

Memo-borstelharen

In eerste instantie is het misschien niet

merkbaar, maar opzetborstels worden

geleidelijk aan zachter en slijten na enkele

maanden normaal gebruik. Onze blauwe

memo-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.
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Specificaties

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 2 AdaptiveClean-

standaardborstels

Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar

Geschikt voor de volgende modellen: 2-serie

Plaque Defense, 3-Serie Gum Health,

DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Ontwerp en afwerking

Hardheid borstelharen: Medium

Kleur: Wit

Memo-borstelharen: Blauwe kleur

borstelharen wordt langzaam wit

Formaat: Standaard

Materiaal van de opzetborstel: Zachte,

flexibele rubberen zijkanten

Gezondheidsvoordelen

Gezond tandvlees: Maakt het tandvlees in 2

weken gezonder

Verwijdering van tandplak: Verwijdert 10 keer

meer tandplak**

Kwaliteit en prestaties

Vervanging: Iedere 3 maanden

Getest: voor optimaal gebruik

* In vergelijking met een DiamondClean-opzetborstel

* *dan een handtandenborstel

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2021‑03‑16

Versie: 4.0.1

EAN: 08 71010 37146 20

www.philips.com

http://www.philips.com/

