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2 harjaspään kokoa

2 nopeutta
Quadpacer®-intervalliajastin

Easy-start®-toiminto

2 minuutin ajastin



 

Lisäominaisuudet
• Patentoitu sonic-tekniikka: Dynaaminen 

puhdistustoiminto puhdistaa hampaidenvälit
• Smartimer®-ajastin: Hammaslääkärit suosittelevat 

2 minuutin harjausaikaa
• 2 muotoiltua harjaspäätä: Normaali täydelliseen 

puhdistukseen, kompakti tarkkaan
• 2 nopeutta: Valitse itsellesi sopivin nopeus
• Easy-start®-toiminto: Lisää vähitellen tehoa 14 

harjauskerran kuluessa
• Ohjelmoitava Quadpacer®-intervalliajastin: 30 

sekunnin intervalliajastin tasaiseen puhdistukseen
• Deluxe-latausmittari: Vihreä seuraa akun latausta, 

keltainen lataustarvetta
• Ergonominen kapeneva kädensija: Luistamaton 

kahva parempaan pitoon

Tekniset tiedot
• Käyttöaika (täydestä tyhjään): 28, Harjaukset
• Latausaika: 24, tuntia tunti(a)
• Ladattava akku: NiCd
• Jännite: 220–240, Volttia
• Virrankulutus: 3, Wattia W
• Nopeus (huippu): Jopa 31 000 harjausliikettä 

minuutissa

Lisätarvikkeet
• HX7001: Normaali Elite-harjaspää
• HX7002: Kaksi normaalia Elite-harjaspäätä
• HX7011: Mini Elite -harjaspää
• HX7012: Kaksi Mini Elite -harjaspäätä

Paino ja mitat
• Tuotepakkauksen mitat: 17,2 x 9,5 x 23,5 tuumaa
• Tuotepakkauksen paino: 0,68 naula
• Tukkupakkauksen paino: 4,08 naula
• Tukkupakkauksen mitat: 35,1 x 29,7 x 

24,1 tuumaa
• Tukkupakkauksen kappalemäärä: 6 kpl
•

Ladattava sonic-sähköhammasharja
  

Tekniset tiedot
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