Sonisk eltandborste
med app
ExpertClean 7500
Ansluten borstning utan krångel
Inbyggd trycksensor
Smart borsthuvudsidentiﬁering
4 lägen, 3 intensitetsnivåer
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Allt du behöver för utmärkt munhälsa
Tar bort upp till 10 gånger mer plack
Det är svårt att upprätthålla bra borstningsvanor, men ExpertClean guidar dig
mellan tandläkarbesöken. Inbyggda smarta sensorer meddelar dig när du ska
justera hur hårt du trycker och appens lägesrapport hjälper dig att hålla dig till din
tandborstningsrutin.
ExpertClean-användare upplever förbättrad munhälsa
Tar bort upp till 10 gånger mer plack* för en djup rengöring
Upp till sju gånger friskare tandkött på bara två veckor
Tuﬀ mot plack, skonsam mot tandköttet
Djupast möjliga rengöring samtidigt som det skyddar ditt känsliga tandkött
Håll koll med personlig vägledning
Vägledning för att påbörja och fortsätta med hälsosamma vanor
Låt ExpertClean anpassa sig till dina behov
Anpassad borstningsupplevelse
Låter dig veta om du trycker för hårt.
BrushSync väljer automatiskt det bästa läget för dig
Lär dig när det är dags att byta ut borsthuvudena
Få en snygg och användarvänlig design
Enkelt att ladda och styla
Med USB-laddningsfodralet kan du ladda handtaget överallt
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Funktioner
Tar bort upp till 10 gånger mer plack*

borstningsupplevelse till Sonicare-appen får du
en personlig statusrapport där du kan se dina
förbättringar.

Inbyggd trycksensor

4 lägen, 3 intensitetsnivåer

Du får djupast möjliga rengöring med
borsthuvudet C3 Premium Plaque Defence. De
mjuka och ﬂexibla borststråna är utformade för
att omsluta tändernas konturer, vilket ger dig 4
gånger mer ytkontakt** och upp till 10 gånger
mer plackborttagning från svåråtkomliga
ställen.
Upp till sju gånger friskare tandkött*

ExpertClean 9000 levereras med Clean,
White+, Gum Health och Deep Clean+ för att ta
hand om dina borstningsbehov. Clean-läget
är avsett för exceptionell daglig rengöring,
White+ är för borttagning av ﬂäckar, Gum
Health ger en skonsam men eﬀektiv rengöring
för tandköttet och Deep Clean+ ger dig en
uppfriskande djuprengöring. Tre
intensitetsnivåer gör att du kan välja en högre
inställning för en intensivare rengöring och en
lägre inställning för känsligare munnar.

Du kanske inte märker om du borstar för hårt,
men det gör ExpertClean. Om du använder för
hårt tryck avger tandborsten ett pulserande
ljud. Det är en påminnelse om att du ska låta
borsthuvudet göra jobbet. 7 av 10 personer
tyckte att den här funktionen hjälpte dem till en
bättre tandborstning.
Påminnelse om att byta BrushSync

Smart borsthuvudsidentiﬁering
Fokusera på att förbättra munhälsan med
borsthuvudet G3 Premium Gum Care. Den
mindre storleken och borststråna som är riktade
mot tandköttskanten gör den till det perfekta
sättet att hålla det här området fritt från
tandköttssjukdomar. Personer som använder
det här borsthuvudet har upp till 100 % mindre
tandköttsinﬂammation* och upp till 7 gånger
friskare tandkött på bara två veckor.*
Statusrapport

ExpertClean ger dig den vägledning du
behöver för att förbättra och upprätthålla sunda
borstningsvanor mellan tandläkarbesök.
Inbyggda smarta sensorer meddelar dig när du
trycker för hårt, och genom att ansluta din

Alla borsthuvuden slits ut med tiden, så håll ett
öga på ditt borsthuvud för att se till att du
fortfarande får en fantastisk rengöring. Vår
BrushSync-teknik spårar hur länge du har
använt borsthuvudet och hur hårt du har
borstat. BrushSync-bytespåminnelsen på
handtaget avger ett kort pipljud när det är dags
att byta ut borsthuvudet.
Smarta borsthuvuden ser till att du använder
rätt läge och intensitet för bästa möjliga
rengöring. Låt exempelvis säga att du använder
borsthuvudet G3 Premium Gum Care.
BrushSync-tekniken på ExpertClean synkar
automatiskt borsthuvudet med Gum Healthläget för att hjälpa till att rengöra ditt tandkött.

C3 Premium Plaque Defence

Borsthuvudet Premium Plaque Control är
utformat för att ge dig den mest ingående
rengöringen hittills. Mjuka, ﬂexibla sidor och
borststrån som följer tändernas konturer ger dig
fyra gånger mer ytkontakt, vilket hjälper dig att
nå svåråtkomliga ställen*.
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Speciﬁkationer
Lägen
Tre intensitetsnivåer: Låg, Medium, Hög
Rengöra: För överlägsen daglig rengöring
Friskare tandkött: Särskilt fokus på
kindtänderna
Deep Clean+: För en stärkande djuprengöring
White+: För att ta bort missfärgningar
Medföljande tillbehör
Handtag: 1 ExpertClean
Borsthuvuden: 1 C3 Premium Plaque Control, 1
G3 Premium Gum Care
Resefodral: USB-laddningsfodral
Laddare: 1
BrushSync-lägesihopparning
G3 Premium Gum Care-borsthuvud: Paras
ihop med Gum Health-läge
Design och ﬁnish
Färg: Vit och guld

Rengöringsprestanda
Hälsofördelar: Upp till sju gånger friskare
tandkött*
Tryckfeedback: Handtag som vibrerar för att
varna användaren
Timer: BrushPacer och SmarTimer
Prestanda: Tar bort upp till 10 gånger mer
plack*
Kompatibilitet
Kompatibilitet med Android: Androidtelefoner, Bluetooth 4.0-aktiverade surfplattor
iOS-kompatibilitet: 3:e generationens iPad
eller högre, iPhone 4S eller högre, med iOS7
eller senare, med operativsystemet iOS7
Anslutningar
Trådlös Bluetooth®-teknik: Ansluten
borstningsapp

Lättanvänd
Skaftkompatibilitet: Borsthuvud som enkelt
knäpps på
Bytespåminnelse: För att alltid ge bästa
möjliga resultat, tänds påminnelseikonen
Handtag: Tunn, ergonomisk design
Eﬀekt
Spänning: 110–220 V
Service
Garanti: 2 års begränsad garanti
Smart-sensorteknologi
Trycksensor: Varnar när du borstar för hårt
Påminnelse om att byta BrushSync: Du vet
alltid när det är dags, att byta borsthuvud
BrushSync-teknik: Ansluter smart handtag och,
smart borsthuvud
Tekniska speciﬁkationer
batteri: Laddningsbar
Batterityp: Litiumjon
Drifttid (full till tom): 14 dagar***
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* mer än med en manuell tandborste
* * jämfört med DiamondClean
* **baserat på två borstningar på två minuter per dag

