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HX9073/07
Grundigere tannpuss, sunnere tannkjøtt og

hvitere tenner

For komplett pleie av tenner og tannkjøttet

C3 Premium Plaque Defence-børstehodet fjerner opptil ti ganger så mye plakk*

for et flott resultat. G2 Premium Gum Care sørger for at du får sju ganger så sunt

tannkjøtt på bare to uker***, og W Premium White fjerner 100 % mer misfarging på

tre dager*

For suveren pleie av tenner og tannkjøtt

Fjerner opptil ti ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt på bare to uker***

Fjerner opptil 100 % mer misfarging på bare tre dager*

Philips Sonicare deep clean

Opptil fire ganger så stor kontaktflate** gir en enkel og grundig tannpuss

Utformet for å gi optimal ytelse

Hold alltid oversikt over når du må bytte. Få alltid en effektiv rengjøring.

Nyskapende teknologi

Velger automatisk optimal modus for å gi deg det beste resultatet****

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

Klikkes på plass for enkel bytting av børstehoder

Testet for å ta vare på tannhelsen din
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Høydepunkter

Si farvel til plakk

Og med det fleksible designet fjernes opptil ti

ganger så mye plakk fra steder som er

vanskelig å komme til*, slik at du får en svært

grundig rengjøring langs tannkjøttranden og

mellom tennene.

Fokus på et sunt tannkjøtt

Med Philips Premium Gum Care-børstehodet

blir selv den grundigste rengjøringen skånsom.

De fleksible sidene og bustene på Premium

Gum Care-børstehodet demper overflødig

pussetrykk idet du pusser langs

tannkjøttranden, og dermed beskyttes

tannkjøttet, selv om du pusser for hardt.

Bustene jobber hardt for å fjerne plakk og

bakterier langs tannkjøttranden, noe som gir

deg bedre tannkjøtthygiene. Det buede

børstehodedesignet sikrer optimal kontakt med

bustene.

Hvitere tenner raskere

Philips Sonicare Premium White-børstehodet

har tettpakkede børstehår i midten som

arbeider hardt for å fjerne plakk og misfarging

som kan oppstå som følge av mat og drikke. De

fleksible sidene gjør at børstehodet kan

følge den unike formen på tennene og

tannkjøttranden. Det gir deg en grundigere

tannpuss og et hvitere smil på bare tre dager.

Adaptiv pusseteknologi

Du får personlig rengjøring hver gang du

pusser tennene med den adaptive

pusseteknologien vår. Premium Plaque

Control, Premium Gum Care og Premium White

har myk og fleksibel gummi på sidene som

tilpasser seg munnens unike former.

Børstehårene tilpasser seg tannkjøttet og

tennene og gir opptil fire ganger så stor

kontaktflate** som et vanlig børstehode til

grundig tannpuss – selv i områder som er

vanskelige å nå. Den adaptive

pusseteknologien er også skånsom langs

tannkjøttranden, demper overdrevent

pussetrykk og gir større børsterekkevidde – for

uovertruffen, behagelig rengjøring.

Paring i BrushSync-modus

Du får alltid den beste rengjøringen med

BrushSync™-paringsfunksjonen vår****.

Premium-børstehodene kan synkroniseres

med håndtaket på den BrushSync™-aktiverte

Philips Sonicare-tannbørsten**** og velger

optimal pussemodus og intensitetsnivå for

enestående rengjøring, tannbleking og

tannkjøttpleie. Alt du trenger å gjøre, er å sette

i gang med tannpussen.

Philips Sonicare-teknologi

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

pulserer vann mellom tennene, mens børsten

bryter opp plakk og børster den bort for å gi

deg en svært god daglig tannpuss.

Varsler om børstehodeutskifting

Børstehodene blir mindre effektive etter tre

måneders bruk, men med BrushSync™ får du

beskjed om når de bør skiftes ut. Den smarte

tannbørsten følger med på hvor ofte og hardt

du pusser, og sier ifra når det er på tide å bytte

børstehode. Har du ikke en Philips Sonicare-

tannbørste? Du trenger bare å følge med på de

blå reservebustene. Når de blir hvite, vet du at

det er på tide med et nytt børstehode.

Klikkes enkelt på plass

Premium Plaque Control-, Premium White- og

Premium Gum Care-børstehodene klikkes

enkelt på plass på Philips Sonicare-

tannbørstehåndtaket. Når du skal bytte

børstehodet, er det bare å klikke det av igjen.

Dette designet gjør det svært enkelt å

vedlikeholde og rengjøre børstehodene.

Premium-børstehodene passer på alle

tannbørstehåndtakene unntatt PowerUp Battery

og Essence.
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Spesifikasjoner

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1

W3 Premium White, 1 G3 Premium Gum Care

Utforming og utseende

Føler bustens stivhet: Middels stor

Farge: Hvit

Materiale i børstehode: Myke og fleksible

sideflater av gummi

Påminnelsesbørstehår: Blå bust som mister

farge

Størrelse: Standard

Kompatibilitet

Børstehodesystem: Klikkes på plass

Paring i BrushSync-modus

Passer til disse modellene: Plakk-kontroll i 2-

serien, Plakk-forsvar i 2-serien, Sunt tannkjøtt i

3-serien, DiamondClean, DiamondClean

Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare,

FlexCare Platinum, FlexCare Platinum

Connected, FlexCare+, for barn, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp

Kvalitet og ytelse

Erstatning: Hver tredje måned

Testet: for optimal bruk

Helsefordeler

Plakkfjerning: Fjerner ti ganger mer plakk*

Tannbleking: Fjerner 100 % mer misfarging*

Sunt tannkjøtt: Opptil syv ganger sunnere

tannkjøtt*

* Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet

med en manuell tannbørste

* *sammenlignet med et DiamondClean-børstehode

* **gjelder Gum Care-modus og sammenlignet med en

manuell tannbørste, målt i GBI

* *** Paring i BrushSync™-modus er kun kompatibelt med

Philips Sonicare BrushSync™-aktiverte

tannbørstehåndtak
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