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Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia*
*Verrattuna tavalliseen hammasharjaan

Huipputehokasta plakinpoistoa yhdellä painalluksella

Parantaa todistetusti suun terveyttä

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Helpolla aloitusohjelmalla omaa Philips Sonicare -rutiinia kohti

Optimaalinen harjaustulos

Viisto harjaspää ulottuu paremmin takimmaisiinkin hampaisiin

Innovatiivinen tekniikka

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Suunniteltu sinua varten

Kahden minuutin tehokas harjaus ajastimen avulla

Tehokas puhdistus

Poistaa tehokkaammin plakkia ja auttaa ehkäisemään reikiä



2-sarja plakin ehkäisyyn HX6231/01

Kohokohdat Tekniset tiedot

Puhdistaa tehokkaasti myös takahampaat

Tässä plakkia poistavassa hammasharjassa on

ohut, viisto harjaspää, joka ulottuu paremmin

takahampaisiin ja muihin vaikeasti

puhdistettaviin paikkoihin.

Omaksu uusi rutiini helposti

Uusien asioiden omaksumiseen voi kulua

jonkin aikaa. Helpon aloitusohjelmamme

avulla voit lisätä harjaustehoa vähitellen ja

hellävaraisesti uuden hammasharjasi

14 ensimmäisellä käyttökerralla.

Auttaa vähentämään reikiä

Poistaa paremmin plakkia ja puhdistaa

tehokkaasti myös takahampaat. Hampaiden

harjaaminen tällä hammasharjalla kahdesti

päivässä auttaa ehkäisemään reikiä.

Huippuluokan Sonic-tekniikka

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt

Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin,

ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti

päivittäisessä puhdistuksessa.

QuadPacer ja Smartimer

Hampaiden huolellinen harjaus kestää vain

kaksi minuuttia. QuadPacer kertoo, kun olet

käyttänyt optimaalisen ajan suun eri osien

puhdistamiseen, ja SmarTimer ilmoittaa

puolestaan, kun kokonaisaika on kulunut.

Yhdessä nämä ajastimet auttavat sinua

saavuttamaan suositellun harjausajan kerrasta

toiseen.

Heitä hyvästit plakille

Tiheät ja korkealaatuiset harjakset poistavat

jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja. Erikoisvalmisteisella kaarevalla

kärjellä puhdistat helposti myös takahampaat.

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

Pakkauksen sisältö

Kahva: DailyClean 3100, 1 kpl

Harjaspäät: ProResults plakin ehkäisyyn, 1

kpl

Laturi: 1

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Sininen

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 31 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 7 kertaa enemmän

plakkia

Terveysedut: Auttaa vähentämään reikiä

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Helppokäyttöinen

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun

tilan

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Harjausaika: Jopa 2 viikkoa

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: NiMH

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 2 viikkoa

Virta

Jännite: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino,

kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän

kestävä luotettavuus.

* Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja
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