
Laddningsbar sonisk
tandborste

HX9882

Anpassat system
Fyra anpassade rengöringssätt i en produkt

Alla tycker olika – särskilt när det gäller munvård. Så varför inte använda en elektrisk tandborste som du kan

anpassa till dina olika behov och som ändå ger överlägsna resultat.

Två borsthuvudstorlekar och två rengöringshastigheter

Standard för en komplett rengöring, kompakt för en precisionsrengöring

Grundlig daglig rengöring, masserar och stimulerar tandköttet

Anpassningsbar rengöring

Quadpacer®-timer med 30-sekundersintervall uppmuntrar till jämn borstning

Easy-start® gör det enkelt att börja använda Sonicare®

Överlägsen rengöringsteknik

Dynamisk vätskeaktivitet når djupt mellan tänderna

Tar bort plack på svåråtkomliga ställen

Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt

Friskare tandkött



Laddningsbar sonisk tandborste HX9882/02

Funktioner Specifikationer

Säkert och skonsamt

Du kan använda din Sonicare säkert på:

tandställning (borsthuvudet slits snabbare när

det används på tandställning), lagningar

(fyllningar, kronor, skalfasader) och parodontala

fickor.

Friskare tandkött

Kliniska tester visar att tandborsten minskar

gingivit och bidrar till att reducera antalet

parodontala fickor.

 

Ytterligare funktioner

Exklusiv patenterad sonisk teknik: Dynamisk

vätskeaktivitet gör det enklare att rengöra

mellan tänderna

Smartimer®: Tandläkare rekommenderar att

man borstar i två minuter

Två konturformade borsthuvudstorlekar:

Standard för komplett rengöring, kompakt for

precision

Två hastigheter: Välj den hastighet som är

bekvämast för dig

Easy-Start®: Ökar styrkan försiktigt under 14

borstningstillfällen

Programmerbar Quadpacer®: Timer med 30-

sekundersintervall för jämn rengöring

Lyxig laddningsmätare: Grönt visar

batteriladdning, gult för uppladdning

Ergonomiskt avsmalnande handtag: Halkfritt

grepp utformat för förbättrad hantering

Tekniska specifikationer

Drifttid (full till tom): 28, Borstningar

Laddningstid: 24, Timmar timmar

Laddningsbart batteri: NiCd

Spänning: 220-240, Volt

Strömförbrukning: 3, Watt W

Hastighet (topp): Upp till 31 000 rörelser per

minut

Tillbehör

HX7001: Standard Elite-borsthuvud (1-pack)

HX7002: Standard Elite-borsthuvud (2-pack)

HX7011: Mini Elite-borsthuvud (1-pack)

HX7012: Mini Elite-borsthuvud (2-pack)

Vikt och mått

F-låda, mått: 17,2 x 9,5 x 23,5 ingång

F-låda, vikt: 0,68 lb

A-låda, vikt: 4,08 lb

A-låda, mått: 35,1 x 29,7 x 24,1 ingång

Antal delar i A-låda: 6 delar
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