
Oplaadbare, sonische
tandenborstel

HX9882

Aangepast zorgsysteem
4 manieren voor aangepaste reiniging in één product

Geen twee mensen zijn hetzelfde, vooral als het gaat om mondverzorging. Dus waarom zou u ook geen

elektrische tandenborstel gebruiken die u kunt aanpassen aan uw eigen behoeften en toch uitstekende

resultaten biedt?

Opzetborstels in 2 formaten en 2 reinigingssnelheden

Standaard voor volledige reiniging, mini voor nauwkeurige reiniging

Voor een grondige dagelijkse reiniging. Masseert en stimuleert het tandvlees.

Aanpasbare reiniging

Met de Quadpacer®-timer met een interval van 30 seconden poetst u altijd gelijkmatig

Dankzij Easy-start® kunnen gebruikers rustig wennen aan Sonicare®

Superieure reinigingstechnologie

Dankzij de dynamische vloeistofkrachten komt u diep tussen de tanden

Verwijdert plak op moeilijk te bereiken plekken

Klinisch bewezen veilig en zacht

Gezonder tandvlees
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Kenmerken Specificaties

Veilig en zacht

Uw Sonicare is veilig te gebruiken op: beugels

(opzetborstels slijten sneller als deze voor een

gebit met een beugel worden gebruikt),

tandheelkundige restauraties (vullingen,

kronen, facings) en paradontale pockets.

Gezonder tandvlees

Klinisch bewezen dat deze borstel gingivitis

vermindert en paradontale pockets helpt

verkleinen.

 

Extra functies

Exclusieve gepatenteerde sonische

technologie: Dankzij de dynamische

vloeistofkrachten kunt u goed tussen de

tanden

poetsen

Smartimer®: Tandartsen raden een poetstijd

van 2 minuten aan

2 speciaal gevormde opzetborstels:

Standaard voor complete reiniging, compact

voor precisie

2 snelheden: Kies de snelheid die het meest

comfortabel voor u is

Easy-Start®: Voert de poetskracht geleidelijk

op tijdens 14 poetsbeurten

Programmeerbare Quadpacer®: Timer met

een interval van 30 seconden voor een

gelijkmatige reiniging

Luxe oplaadmeter: Groene lampjes geven de

hoeveelheid energie in de batterij aan, gele

lampjes geven aan dat de batterij moet

worden opgeladen

Ergonomisch gevormd handvat:

Antisliphandgreep, ontworpen voor een beter

gebruik

Technische specificaties

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot

leeg): 28, Poetsbeurten

Oplaadtijd: 24, Uur uur

Oplaadbare batterij: NiCd

Voltage: 220-240, Volt

Energieverbruik: 3, Watt W

Snelheid (top): Maximaal 31.000 bewegingen

per minuut

Accessoires

HX7001: Standaard Elite-opzetborstel (per

stuk)

HX7002: Standaard Elite-opzetborstel (per

twee)

HX7011: Mini-Elite-opzetborstel (per stuk)

HX7012: Mini-Elite-opzetborstel (per twee)

Gewicht en afmetingen

Afmetingen F-doos: 17,2 x 9,5 x 23,5 inch

Gewicht F-doos: 0,68 lb

Gewicht A-doos: 4,08 lb

Afmetingen A-doos: 35,1 x 29,7 x 24,1 inch

Aantal stuks in A-doos: 6 stk
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