
 

Philips Sonicare
Oppladbar sonisk 
tannbørste

HX9552
Tilpasset hygienesystem

Fire tilpassede pussefunksjoner i ett produkt
Ingen er like – spesielt når det gjelder munnhygiene. Hvorfor ikke prøve en tannbørste 
som kan tilpasses dine behov og likevel gi flotte resultater?

To børstehodestørrelser og to pussehastigheter
• Standardstørrelsen gir en fullstendig rengjøring, den kompakte størrelsen gir 

presisjonsrengjøring
• Grundig hverdagsrengjøring, masserer og stimulerer tannkjøttet

Tilpasset pussing
• Quadpacer® 30-sekunders intervalltimer oppfordrer til jevn pussing
• Easy-start® hjelper nye brukere med å komme inn i Sonicare®-opplevelsen

Overlegen pusseteknologi
• Dynamiske væskebevegelser kommer til dypt mellom tennene
• Fjerner plakk på steder det er vanskelig å komme til
• Den er klinisk testet til å være sikker og skånsom
• Sunnere tannkjøtt
 



 Sikker og skånsom
Sonicare er trygg å bruke på: tannregulering 
(børstehodene slites fortere ut når de brukes på 
regulering), rekonstruerte tenner (fyllinger, kroner, 
skallfasetter) og lommer i tannkjøttet.

Sunnere tannkjøtt
Det er klinisk bevist at den reduserer 
tannkjøttbetennelse og minsker lommer i 
tannkjøttet.
HX9552/02

Høydepunkter
Utgivelsesdato  
2009-06-09

Versjon: 3.0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
Tilleggsfunksjoner
• Eksklusiv patentert sonisk teknologi: Dynamiske 

væskebevegelser kommer godt til mellom tennene
• Smartimer®: Tannlegene anbefaler at du pusser i 

to minutter
• To forskjellige børstehoder med konturer: 

Standard for fullstendig pussing, kompakt for 
presisjon

• To hastigheter: Velg den hastigheten du synes er 
mest behagelig

• Easy-Start®: Øker forsiktig effekten i løpet av de 
første 14 øktene

• Programmerbar Quadpacer®: Timer for 30-
sekunders intervaller for jevn pussing

• Deluxe lademåler: Grønn viser utlading, gul 
opplading

• Ergonomisk formet håndtak: Glisikkert håndtak 
utformet for bedre håndtering

Tekniske spesifikasjoner
• Driftstid (full til tom): 40
• Ladetid: 24 time(r)

• Oppladbart batteri: NiCd
• Spenning: 220–240
• Effektforbruk: 3 W
• Hastighet (topp): Opptil 31 000 bevegelser per 

minutt

Tilbehør
• HX7001: Standard Elite enkeltforpakning med 

børstehode
• HX7002: Standard Elite dobbeltforpakning med 

børstehoder
• HX7011: Mini Elite enkeltforpakning med 

børstehode
• HX7012: Mini Elite dobbeltforpakning med 

børstehoder

Mål og vekt
• Mål på F-boks: 17,2 x 9,5 x 23,5 i
• Vekt på F-boks: 680 lb
• Vekt på A-boks: 4,08 lb
• Mål på A-boks: 35,1 x 29,7 x 24,1 i
• Antall deler i A-boks: 6 deler
•
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