
 

 

Philips UV Sanitizer
UV-reiniger

UV-reinigingstechnologie
Reinigt 2 opzetborstels**
Reinigt zonder chemicaliën
Laadt 1 tandenborstel op***
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oodt tot 99% van bacteriën en virussen*
niet van meer gemoedsrust door uw Sonicare-opzetborstels schoon te houden met 
ze speciaal ontworpen UV-reinigingstechnologie. Tot 99% van bacteriën en virussen 
rdt gedood*, zonder chemicaliën.

Doodt ziektekiemen op opzetborstels
• Reinig uw opzetborstels** met één druk op de knop
• De opzetborstel zijn omringd met reinigend licht

Veilig en gebruiksvriendelijk
• Speciaal ontworpen om bacteriën op Sonicare-opzetborstels te doden*
• Laad uw tandenborstel op terwijl u uw opzetborstels reinigt
• Schakelt zichzelf uit na 10 minuten reinigen



 Reinigend UV-licht

Omring uw opzetborstels met reinigend licht: de 
reflector van de UV-reiniger verspreidt een 
reinigend licht over de gehele bovenkant van de 
opzetborstels voor optimale resultaten.

Met één druk op de knop kunt u het 
reinigen starten

Druk één keer op de knop om de UV-reiniger in te 
schakelen.

Schakelt automatisch uit

Eenvoudig en veilig: de UV-reiniger schakelt zichzelf 
automatisch uit nadat de 10 minuten durende 
reinigingscyclus is voltooid.

Inclusief Sonicare-oplader

Laad uw Sonicare-tandenborstel op terwijl de 
opzetborstels schoon en fris worden. (Niet 
compatibel met DiamondClean, DiamondClean 
9000 of DiamondClean Smart. Tandenborstel niet 
meegeleverd.)

Ontworpen voor Sonicare

Zorg ervoor dat uw tandenborstel elke keer grondig 
wordt gereinigd. Onze UV-reinigingstechnologie is 
speciaal ontworpen om bacteriën op Sonicare-
opzetborstels te doden.*
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Specificaties
Vermogen
• Spanning: 110 - 220 V

Ontwerp en afwerking
• Kleur: Wit

Service
• Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak
• Past op de opzetborstel: Geschikt voor alle 

opklikbare opzetborstels
• Oplader voor Sonicare-tandenborstel: Niet 

geschikt voor de, DiamondClean, DiamondClean 
9000, DiamondClean Smart

• Duur UV-reinigingscyclus: 10 minuten

Meegeleverde artikelen
• UV-reiniger: 1

Reinigingsprestaties
• Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min
•

* H.A., E-Coli, Streptococcus mutans; HSV-1. Voor gebruik met 
InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) 
en Premium Plaque Control (C3).

* * compatibel met alle opklikbare opzetborstels voor volwassenen
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