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Philips Sonicare
Oppladbar sonisk 
tannbørste
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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): 28, Pusseøkter
• Ladetid: 24, Timer time(r)
• Oppladbart batteri: NiCd
• Spenning: 220–240, Volt
• Effektforbruk: 3, Watt 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: 0,68 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
•

Oppladbar sonisk tannbørste
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