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Eén opzetborstel voor complete verzorging

Reiniging zonder compromis

De A3 Premium All-in-One-opzetborstel is de enige opzetborstel die u nodig

hebt voor schonere en wittere tanden*** en gezonder tandvlees. Deze

opzetborstel verwijdert 20x zoveel tandplak*, vermindert vlekken met tot wel

100%** en maakt tandvlees tot wel 15x gezonder in slechts 2 weken**

Premium prestaties

Tot 20x meer tandplakverwijdering, zelfs op moeilijk bereikbare plekken*

Verwijdert tot wel 100% meer tandaanslag en verkleuringen in slechts twee dagen***

Tot 15x gezonder tandvlees* in slechts twee weken**

Sonisch poetsen: de allerbeste reiniging

Ontworpen voor u

Een borstelharenvorm die ontworpen is voor uw glimlach

Speciaal door experts voor u ontworpen

Intuïtief in elk opzicht

Kliksysteem voor eenvoudig verwisselen van opzetborstels

Vervangingsherinneringen zorgen ervoor dat u optimaal blijft poetsen
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Kenmerken

Borstelharen in een specifieke hoek

Profiteer van onze beste

tandplakverwijdering****, ongeacht uw

poetsstijl. De Premium All-in-One-

opzetborstel heeft nauwkeurig geplaatste

borstelharen die de tandplakverwijdering

maximaliseren.

Afgerond profiel

Het gebogen profiel helpt de borstelharen om

precies daarheen te gaan waar ze nodig zijn.

Door intensieve ontwikkeling hebben we een

alles-in-één-ervaring gecreëerd die

uitzonderlijke mondverzorging biedt.

Driehoekige uiteinden

Poets vlekken voorzichtig weg met driehoekige

uiteinden, die zijn ontworpen om vlekken

effectiever te verwijderen dan afgeronde

borstelharen. De vorm maakt meer contact met

het oppervlak van uw tanden om vlekken

effectief te verwijderen.

Langere borstelharen

De zijborstelharen van de opzetborstel hebben

extra bereik en poetsen de tandvleesrand

voorzichtig, zelfs wanneer u zich concentreert

op uw tanden. Ook buigen de borstelharen

mee om overmatige druk te compenseren.

Vertrouwde sonische poetsbeurt

Verwijder tandplak met onze sonische

tandenborstel - onze standaard op het gebied

van effectieve en zachte reiniging. Met 62.000

borstelbewegingen per minuut wordt uw

tandpasta en vloeistof tussen de tanden door

gestuwd, en reinigt u zelfs moeilijk bereikbare

plaatsen. Daardoor voelt uw mond uitzonderlijk

fris en schoon aan.

Ontworpen door experts

Deze alles-in-één-opzetborstel is het resultaat

van ons meest uitgebreide onderzoek en

ontwikkeling ooit. We hebben de kennis van

tandartsen, experts op het gebied van

mondverzorging, technici en ontwerpers

gecombineerd om deze compleet verzorgende

opzetborstel tot leven te brengen.

Gebruiksvriendelijk

De A3 Premium All-in-One-opzetborstel past

perfect bij uw Philips Sonicare opklikbaar

handvat (zie de onderstaande lijst). Klik de

opzetborstel vast of haal hem er eenvoudig af

voor gemakkelijk vervangen en schoonmaken.

De opzetborstel vervangen

Na 3 maanden gebruik worden opzetborstels

minder effectief, maar met BrushSync wordt u

eraan herinnerd voordat dit gebeurt. Uw

tandenborstel met BrushSync begrijpt uw

gebruik en geeft een melding wanneer het tijd

is om de tandenborstel te vervangen.
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Specificaties

Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar

Geschikt voor de volgende modellen: 2-serie

Plaque Defense, 2-serie Plaque Defense,

2100-serie, 3-Serie Gum Health,

DiamondClean, DiamondClean 9000,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare Platinum Connected,

FlexCare+, For Kids, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900,

ProtectiveClean

Niet geschikt voor: Philips One, Essence

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 2 A3 Premium All-in-One

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

Hardheid borstelharen: Zacht

Materiaal van de opzetborstel: Zachte,

flexibele rubberen zijkanten

Memo-borstelharen: Blauwe kleur

borstelharen wordt langzaam wit

Formaat: Standaard

BrushSync-herkenning van opzetborstels

Kwaliteit en prestaties

Vervanging: Iedere 3 maanden

Getest: voor optimaal gebruik

* in vergelijking met een handtandenborstel

* * in vergelijking met een handtandenborstel in 6 weken

* ** een laboratoriumtest in vergelijking met een

traditionele handtandenborstel

* *** gebaseerd op initiële laboratoriumonderzoeken

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2021‑05‑26

Versie: 4.1.1

EAN: 08 71010 39635 47

www.philips.com

http://www.philips.com/

