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Wittere en gezondere tanden voor altijd
Beste Philips Sonicare sonische tandenborstel voor wittere

tanden

De bijzonder elegante sonische elektrische tandenborstel van Philips Sonicare

biedt de beste prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Philips

Sonicare.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

Verwijder tot wel 10x meer tandplak met AdaptiveClean*

Binnen 1 week een wittere glimlach met onze DiamondClean-opzetborstel*

Verbetert de gezondheid van het tandvlees in slechts 2 weken*

Kies uit 5 poetsstanden, waaronder Deep Clean en Sensitive

Veilige en zachte mondhygiëne

Superieure reiniging

AdaptiveClean-opzetborstel plooit zich langs de tandvleesrand

Deep Clean-stand pakt uw probleemplekken aan

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Gebogen hals voor het poetsen van lastig te bereiken plekken

Ontworpen voor u

Oplaadreisetui met USB-oplader en oplaadglas

Timers stimuleren u 2 minuten grondig te poetsen

Easy Start-programma bouwt voort op uw Philips Sonicare-routine
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Kenmerken

Verwijder tot wel 10x meer tandplak

Gebruik de AdaptiveClean-opzetborstel om

grondiger dan ooit te reinigen. U hebt 4x meer

contact met het oppervlak** om tot wel 10 x

meer plak te verwijderen op moeilijk

bereikbare plekken*. U kunt bovendien echt

diep reinigen tussen de tanden en langs de

tandvleesrand.

Tot 2 x wittere tanden

Gebruik onze DiamondClean-opzetborstel voor

een zachte maar effectieve verwijdering van

vlekjes op het tandoppervlak. De dicht op

elkaar geplaatste borstelharen verwijderen

vlekken en maken uw lach 2 keer witter in

slechts 7 dagen.*

Zorg voor uw tandvlees

Met optimale reiniging door uw DiamondClean

wordt uw tandvlees binnen 2 weken* gezonder.

Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de

tandvleesrand dan een handtandenborstel*

voor uw gezondste lach ooit.

5 poetsstanden om op uw manier te poetsen

Met DiamondClean krijgt u elke dag een

verfrissend schoon gevoel. Onze 5

poetsstanden voorzien in al uw behoeften:

Clean-stand - voor een uitzonderlijke,

dagelijkse reiniging, Gum Care - om uw

tandvlees voorzichtig te masseren, Deep Clean

- voor intensieve, diepgaande reiniging,

Sensitive - voor zachte en toch effectieve

reiniging van gevoelig tandvlees, en White -

de ideale poetsstand om vlekken op het

tandoppervlak mee te verwijderen.

Tot 2x gezondere tanden

Gebruik onze AdaptiveClean-opzetborstel voor

een diepe, zachte reiniging, waardoor uw

tandvlees tot 2x gezonder wordt dan met een

handtandenborstel. De zachte rubberen

zijkanten plooien zich langs de contouren van

uw tanden en tandvlees om eventuele

overmatige druk te absorberen. De borstelharen

kunnen dan diep tussen tanden doordringen

voor een comfortabele, effectieve en grondige

reiniging.

Ontworpen met opbergen in gedachten

Uw luxe USB-reisetui is tevens een oplader

zodat uw tandenborstel onderweg altijd

opgeladen is. Plaats uw tandenborstel in het

etui en sluit deze aan op uw laptop of een

stopcontact. Bevat ook een opzetborstelhouder

voor extra hygiëne op reis. Als u thuis wilt

opladen, past ons dunne oplaadglas stijlvol in

uw badkamer en fungeert tevens als een glas

om na het tandenpoetsen mee te spoelen.

Plaats uw borstel in het glas en bij gewoon

gebruik hoeft u slecht een keer in de twee

weken op te laden.

Philips Sonicare-technologie

De geavanceerde sonische technologie van

Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden,

en de poetsbewegingen verwijderen tandplak

voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

Sensitive: Zachte reiniging van tanden en

tandvlees

Gum Care: Zachte massage van het tandvlees

Deep Clean: Voor een verkwikkend grondige

reiniging

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 DiamondClean

Opzetborstels: 2 DiamondClean-

standaardborstel, 1 AdaptiveClean

Oplaadglas: 1

Reisetui: USB-reisoplader

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Performance: Verwijdert tot wel 10 keer meer

tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Verbetert gezondheid

van tandvlees in slechts twee weken

Wittere tanden: Maakt uw tanden dubbel zo

wit*

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de

levensduur van de batterij aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Display: Verlicht display

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Maximaal 3 weken*

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

* gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten

per dag, in de standaardpoetsstand
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