
Sonisk eltandborste

FlexCare Platinum

 
3 lägen, 3 intensitetsnivåer

Två borsthuvuden

Med trycksensor

 

HX9112/02 Eltandborste med många tekniska finesser
Tar bort upp till 7 gånger mer plack mellan tänderna än en

vanlig tandborste

Eltandborsten Philips FlexCare Platinum ger friskare tandkött på 2 veckor.

Långsmala borsthuvudet kommer åt längst bak i munnen. Philips FlexCare

Platinum kallas för ”Bugatti Veyron of toothbrushes” i The Telegraph pga många

tekniska finesser: Sensorn som varnar när du borstar för hårt, timern för att borsta

ordentligt och 3 intensiteter. Metalldetaljerna inger känslan att den är rätt verktyg

till din munhälsa: "Physical buttons offer you greater control of your brushing

experience”, skriver ChipChick. “Brushed stainless steel looks expensive”, skriver

The Chick Geek.

ger en överlägsen rengöring

Ta bort upp till 7x mer plack med vårt InterCare-borsthuvudet*

Vår unika teknik ger dig ordentlig men skonsam rengöring

Få bästa möjliga resultat med tandborstningen

Välj mellan 3 lägen och 3 intensitetsnivåer

Utformad för dig

Lång batterilivslängd och ett resefodral

Två timers som ger två minuters noggrann borstning

Varnar dig om du trycker för hårt

Ger bevisat bättre munhälsa

Förbättrar munhälsan på bara 2 veckor

Ger säker och skonsam munvård



Sonisk eltandborste HX9112/02

Funktioner

Ta bort upp till sju gånger mer plack

Klicka på våra InterCare-borsthuvuden och

förbättra munhälsan på bara 2 veckor. Extra

långa borst hjälper till att ta bort mer plack på

svåråtkomliga ställen och mellan tänderna för

ett friskt tandkött.

Ta hand om ditt tandkött

FlexCare-borsthuvudet rengör optimalt och ger

dig ett friskare tandkött inom 2 veckor. Det tar

bort upp till sju gånger mer plack längs

tandköttskanten än en manuell tandborste och

ger dig det friskaste leendet du någonsin haft.

3 lägen och 3 intensitetsinställningar

Med FlexCare Platinum får du en verkligt

grundlig tandborstning. Med våra 3

intensitetsnivåer kan du förstärka resultatet,

samtidigt som du kan välja på 3 lägen för

specifika behov: rengöringsläget (Clean) för

överlägsen daglig tandborstning,

blekningsläget (White) för att ta bort ytfläckar,

och djuprengöringsläget (Deep Clean) för

daglig djuprengöring.

Borstar du för hårt?

Du kanske inte märker om du borstar för hårt,

men FlexCare Platinum gör det. Om du

använder för hårt tryck börjar handtaget vibrera

lätt. Det är en påminnelse om att du ska lätta

på trycket och låta borsthuvudet göra jobbet. 7

av 10 personer tyckte att den här funktionen

hjälpte dem till en bättre tandborstning.

Philips Sonicare-teknik

Kraftfulla ljudvibrationer förvandlar tandkrämen

till plackbekämpande bubblor som pressar in

placket djupt mellan tänderna och längs

tandköttskanten. Samtidigt borstas dina tänder

skonsamt men effektivt med 31 000 borsttag.

Du får motsvarade en månads manuell

tandborstning på bara två minuter.

QuadPacer och Smartimer

Det tar bara två minuter att borsta tänderna

noggrant. QuadPacer indikerar när du har

borstat varje del av munnen optimalt länge och

Smartimer signalerar när den totala tiden har

gått. Kombinationen gör att du uppnår den

rekommenderade borstningstiden – varje gång.

Borsta självsäkert

Oavsett vad du har för specifika behov så kan

du använda FlexCare Platinum för att få en

säker tandborstning. Vår soniska teknologi kan

användas även om du har tandställning,

fyllningar, kronor eller skalfasader. Du kan till

och med använda borsthuvudet för att dagligen

behandla tandköttsproblem.

Utformat för att passa in i din livsstil

Med vårt förstklassiga resefodral kan du förvara

din tandborste på ett hygieniskt sätt, och med

vår kompakta reseladdare kan du hålla igång

dina enheter när du är ute och reser. Du får två

veckors regelbunden användning från en och

samma laddning. Så du behöver aldrig gå

miste om den där fräschakänslan, även när du

är på resande fot.
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Specifikationer

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Tandköttsvård: Masserar tandköttet varsamt

Vit: Tar bort missfärgningar

Tre intensitetsnivåer: Låg, Medium, Hög

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 FlexCare Platinum

Borsthuvuden: 1 InterCare, standard, 1

InterCare, kompakt

Laddare: 1

Resefodral: 1

Design och finish

Färg: Platinum Gray

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 31 000 borströrelser/min

Prestanda: Tar bort upp till 7 gånger mer plack*

Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara

två veckor

Ger synbart vitare tänder: Tar bort fläckar

naturligt

Timer: Smartimer och Quadpacer

Trycksensor: Handtag som vibrerar för att varna

användaren

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt

knäpps på

Borstningstid: Upp till 3 veckor**

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Teckenfönster: Belyst skärm

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Drifttid (full till tom): Upp till 3 veckor**

Effekt

Spänning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

* *baserat på två borstningar på två minuter per dag, i

rengöringsläge (Clean)

* Jämfört med endast manuell tandborstning
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