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Hvitere og sunnere tenner for livet
Den beste Philips Sonicare-tannbørsten for hvitere tenner

Vår mest elegante elektriske Philips Sonicare-tannbørste – den beste løsningen

for hvitere tenner. Bytt til Philips Sonicare.

Gir en overlegen rengjøring

Fjerner opptil ti ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Bevist at den forbedrer munnhygienen

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

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker*

Velg mellom fem modi, blant annet poleringsmodus og skånsom modus

Sikker og skånsom for dine tannhelsemessige behov

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

Utformet for deg

Timere oppmuntrer til grundig pussing på to minutter



Sonic elektrisk tannbørste HX9351/52

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.

Adaptiv pusseteknologi

Du får en personlig rengjøring hver gang du

pusser tennene med den adaptive

pusseteknologien vår. C3 Premium Plaque

Control har myk og fleksibel gummi på sidene

som tilpasser seg formen på tennene og

tannkjøttet, noe som demper overflødig

pussetrykk og forbedrer den soniske

rengjøringseffekten. Bustene tilpasser seg

deretter tannkjøttet og tennene, slik at du får

en opptil fire ganger så stor kontaktflate** som

et vanlig børstehode – og en grundigere

rengjøring på vanskelige områder.

Ta vare på tannkjøttet

Med optimal pussing med DiamondClean blir

tannkjøttet sunnere på bare to uker*. Den

fjerner opptil syv ganger så mye plakk langs

tannkjøttranden som en manuell tannbørste*.

På denne måten får du det sunneste smilet.

Med fem modi kan du pusse slik du vil

Med DiamondClean får du en forfriskende

tannpuss hver dag. De fem modiene dekker

alle dine pussebehov. Rengjøringsmodusen

kan brukes til den daglige pussingen med

svært gode resultater. Tannkjøttmodusen

masserer tannkjøttet skånsomt,

poleringsmodusen gjør smilet hvitere, den

skånsomme modusen rengjør tannkjøttet

skånsomt og effektivt, mens den hvite

modusen er ideell hvis du vil fjerne

overflateflekker.

Puss trygt

Uansett hva slags behov du har, kan du være

sikker på at du får en sikker pusseopplevelse

med DiamondClean. Den soniske teknologien

vår gjør at den kan brukes på tannreguleringer,

fyllinger, kroner og skallfasetter. Den kan også

brukes til daglig behandling av

tannkjøttsykdommer.

QuadPacer og Smartimer

Det tar kun to minutter å pusse tennene

grundig. Vår QuadPacer varsler deg når du har

brukt den optimale mengden tid på hver del i

munnen, mens Smartimer gir signal når den

totale tiden er oppbrukt. Sammen hjelper de

deg med å nå anbefalt pussetid, hver eneste

gang.

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.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.
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Spesifikasjoner

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Hvit: Fjerner misfarging

Sensitive: Skånsom rengjøring av tenner og

tannkjøtt

Gum Care: Masserer tannkjøttet forsiktig

Polsk: Frisker opp og polerer tennene dine

Deler som medfølger

Håndtak: 1 DiamondClean

Børstehoder: 1 C3 Premium Plaque Defense

Ladebase: 1

Reiseveske: USB-reiselader

Utforming og utseende

Farge: Svart

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000

børstebevegelser/min

Ytelse: Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere på bare

to uker

Hvitere tenner: Gjør tennene dobbelt så hvite*

Timer: Quadpacer og SmarTimer

Enkel i bruk

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes

enkelt på plass

Batteriindikator: Opplyst ikon viser batteriets

levetid

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Skjerm: Opplyst display

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Driftstid (full til tom): Opptil tre uker*

Drift

Spenning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

* basert på to perioder med to minutters pusseøkter per

dag, på standardmodus
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