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HX9073/07
Tehokas puhdistus, terveemmät ikenet ja

valkoisemmat hampaat

Puhdistaa hampaat ja ikenet tehokkaasti

C3 Premium Plaque Defence -harjaspää poistaa jopa 10 kertaa enemmän

plakkia*. Terveemmät ikenet kahden viikon käytön jälkeen G2 Premium Gum Caren

ansiosta*** W Premium White poistaa 100 % enemmän värjäytymiä 3 päivässä*

Puhdistaa hampaat ja ikenet tehokkaasti

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Jopa 7 kertaa terveemmät ikenet jo 2 viikossa***

Poistaa jopa 100 % enemmän pintavärjäytymiä jo 3 päivässä*

Philips Sonicare syväpuhdistaa

Puhdistaa jopa 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta**

Optimoi suorituskyvyn

Tiedät, milloin harjaspää pitää vaihtaa ja saat aina puhtaan tuloksen.

Innovatiivinen tekniikka

Valitsee automaattisesti optimaalisen tilan, mikä tuottaa parhaan tuloksen****

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Kiinninapsautettava harjaspää on helppo asettaa paikalleen

Testattu suun terveyden puolesta
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Kohokohdat

Heitä hyvästit plakille

Joustavan rakenteensa ansiosta se poistaa

jopa 10 kertaa enemmän plakkia vaikeista

kohdista* ja puhdistaa ienrajan ja hammasvälit

todella tehokkaasti.

Painopiste ikenien terveydessä

Philips Sonicare Premium Gum Care -

harjaspään ansiosta jopa syväpuhdistus on

hellävaraista. Hammasharja myötäilee

ienrajaa, ja Premium Gum Care -harjaspään

joustavat sivustat ja harjakset vähentävät liian

kovaa harjauspainetta ja suojaavat ikeniäsi,

vaikka harjaisit liian kovaa. Harjakset poistavat

tehokkaasti plakkia ja bakteereja ienrajoista ja

parantavat siten ikenien terveyttä. Kaareva

harjasten muoto varmistaa parhaan

mahdollisen kontaktin.

Valkoisemmat hampaat, nopeammin

Tiheät harjakset Philips Sonicare Premium

White -harjaspään keskellä poistavat

tehokkaasti plakkia ja jokapäiväisiä

pintavärjäytymiä, jotka syntyvät ruoasta ja

juomista. Harjakset myötäilevät joustavien

sivujen ansiosta hampaidesi ja ikeniesi

muotoa. Syväpuhdistus tuottaa valkoisemman

hymyn jo 3 päivässä.

Mukautuva puhdistustekniikka

Mukautuvan puhdistustekniikan ansiosta

jokainen harjauskerta on ainutlaatuinen.

Premium Plaque Control, Premium Gum Care

ja Premium White myötäilevät pehmeiden ja

joustavien kumisivujen ansiosta suusi muotoja.

Harjakset mukautuvat ikeniin ja hampaisiin ja

puhdistavat jopa 4 kertaa tavallista

hammasharjaa suuremmalta alueelta** myös

vaikeapääsyistä paikoista. Mukautuva

puhdistustekniikka mahdollistaa myös

ienrajojen hellän käsittelyn ja vaimentaa

liiallista harjausvoimaa. Pyyhkäisyliike tuottaa

miellyttävän suutuntuman ja ylivertaisen

puhdistuksen.

BrushSync-tilanvalinta

Saat aina parhaan puhdistustuloksen

BrushSync™-tilanvalinnan ansiosta****.

Premium-harjaspäät toimivat BrushSync™-

ominaisuudella varustetun Philips Sonicare -

kahvan kanssa**** ja valitsevat optimaalisen

puhdistustilan ja -tehon erinomaisen

puhdistustuloksen, upean valkoisten

hampaiden ja tehokkaan ikenien hoidon

saamiseksi. Sinun tarvitsee vain aloittaa

harjaaminen.

Philips Sonicare -tekniikka

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt

Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin,

ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti

päivittäisessä puhdistuksessa.

Muistutus harjaspään vaihtamisesta

Harjaspäät menettävät tehoaan 3 kuukauden

käytön jälkeen, mutta BrushSync™ muistuttaa

sinua siitä ajoissa. Älykäs hammasharjasi

seuraa, kuinka usein ja voimakkaasti harjaat,

ja ilmoittaa, kun on harjaspään vaihdon aika.

Eikö sinulla ole älykästä Philips Sonicare -

hammasharjaa? Ei huolta, tarkkaile vain sinisiä

vaihtoharjaksia. Kun ne muuttuvat valkoisiksi,

tiedät, että on vaihdon aika.

Helppo kiinnittää

Premium Plaque Control-, Premium White- ja

Premium Gum Care -harjaspäät napsautetaan

helposti ja tukevasti Philips Sonicare -

hammasharjan kahvaan. Harjaspäiden vaihto

on yhtä helppoa. Napsautusmekanismi tekee

harjaspäiden kunnossapidosta ja

puhdistamisesta todella yksinkertaista.

Premium-harjaspäät sopivat kaikkiin Philipsin

hammasharjojen kahvoihin, PowerUp Battery-

ja Essence-versioita lukuun ottamatta.
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Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1

W3 Premium White, 1 G3 Premium Gum Care

Muotoilu ja pinnoitus

Jämäkät harjakset: M

Väri: Valkoinen

Harjaspään materiaali: Pehmeät ja joustavat

kumisivustat

Muistutusharjakset: Vaalenevat siniset

harjakset

Koko: Vakio

Yhteensopivuus

Harjaspääjärjestelmä: Napsautettava

BrushSync-tilanvalinta

Sopii näihin malleihin: 2-sarja plakin

ehkäisyyn, 2-sarja plakin ehkäisyyn, 3-sarja

ikenien hyvinvointiin, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum Connected, FlexCare+, lapsille,

HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Laatu ja toimivuus

Varaosat: 3 kuukautta

Testattu: täydellistä käyttöä ajatellen

Terveysedut

Plakin poisto: Poistaa 10 kertaa enemmän

plakkia*

Valkaisu: Poistaa 100 % enemmän

värjäytymiä*

Ikenien hyvinvointi: Jopa 7 kertaa

terveellisemmät ikenet*

* Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja

* *DiamondClean-harjaspäähän verrattuna

* **Gum Care -tilassa verrattuna tavalliseen

hammasharjaan, mitannut GBI

* *** BrushSync™-tilanvalinta toimii vain BrushSync™-

ominaisuutta tukevissa Philips Sonicare -

hammasharjoissa
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