Philips A3 Premium All-inOne
Standard soniske
tannbørstehoder

Dobbeltpakning
Standard størrelse
Klikkes på plass
BrushSync er aktivert

Ett børstehode for komplett pleie
Rengjør uten kompromiss
A3 Premium alt-i-ett-børstehode er det eneste du trenger for å få renere, hvitere tenner***
og sunnere tannkjøtt. Dette børstehodet gir 20 ganger mer plakkfjerning*, opptil 100 %
reduksjon av flekker** og opptil 15 ganger sunnere tannkjøtt på bare to uker**
Designed around you
• Utformet av eksperter med tanke på deg
• Børstehårformen er utformet for smilet ditt
Intuitive in every way
• Påminnelser om utskifting bevarer tannpussingens effektivitet
• Klikkes på plass for enkel bytting av børstehoder
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Premium performance
• Opptil 20 ganger mer plakkfjerning, selv i områder som er vanskelige å nå*
• Opptil 15 ganger sunnere tannkjøtt på bare to uker**
• Opptil 100 % mer flekkfjerning på mindre enn to dager***
• Sonisk pussing: toppklassen innen effektiv rengjøring
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Standard soniske tannbørstehoder

Dobbeltpakning Standard størrelse, Klikkes på plass, BrushSync er aktivert

Høydepunkter
Vinklede børstehår

Lengre børstehår

tannleger, eksperter innen munnhygiene,
ingeniører og designere for å gi liv til dette
holistiske børstehodet.
Lett å bruke

Dra nytte av vår beste plakkfjerning****
uavhengig av pussestilen din. Det førsteklasses
alt-i-ett-børstehodet har nøyaktig vinklede
børstehår, som er utviklet for å maksimere
potensialet for plakkfjerning.

Børstehodets sidebørster med ekstra
rekkevidde pusser tannkjøttet skånsomt, selv
når du fokuserer på tennene. Børstehårene
bøyer seg også for å kompensere for overflødig
trykk.

Avrundet profil

Pålitelig sonisk pussing

A3 Premium alt-i-ett-børstehodet passer
perfekt sammen med Philips Sonicarehåndtaket som klikkes på plass (se listen
nedenfor). Bare klikk av og på håndtaket for
enkel utskifting og rengjøring.
Børstehodereserve

Den buede profilen hjelper børstehårene med
å nå akkurat der det er behov for det.
Gjennom en omhyggelig utviklingsprosess har
vi skapt en alt-i-ett-opplevelse som gir
eksepsjonell tannhygiene.
Trekantformede børstehår

Børst bort plakk med sonisk teknologi – vår
standard for effektiv og skånsom rengjøring.
Mens du børster vil opptil 62 000
børstebevegelser og dynamiske
væskebevegelser hjelpe deg med å rengjøre
områder som er vanskelige å nå, slik at munnen
din føles usedvanlig frisk og ren.
Utformet av eksperter

Børst vekk flekker skånsomt med
trekantformede børstehår som er utformet for
å fjerne flekker mer effektivt enn avrundede
børstehår. Formen gjør at du får mer kontakt
med overflaten på tennene for å fjerne flekker
effektivt.

Dette alt-i-ett-børstehodet er produktet av
vår mest omfattende forskning og utvikling
noensinne. Vi kombinerte kunnskap fra

Børstehoder blir mindre effektive etter tre
måneders bruk, men med BrushSync får du en
påminnelse før dette skjer. Den BrushSyncaktiverte tannbørsten forstår bruken din og
varsler deg når du må bytte ut børstehodet.
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Standard soniske tannbørstehoder

Dobbeltpakning Standard størrelse, Klikkes på plass, BrushSync er aktivert

Spesifikasjoner
Utforming og utseende
•
•
•
•
•

Farge: Svart
Gjenkjenning av smarte børstehoder
Føler bustens stivhet: Myke
Påminnelsesbørstehår: Blå bust som mister farge
Materiale i børstehode: Myke og fleksible sideflater
av gummi
• Størrelse: Standard

Kompatibilitet

• Børstehodesystem: Klikkes på plass
• Passer til disse modellene: Plakk-kontroll i 2-serien,
Plakk-forsvar i 2-serien, 2100-serien, Sunt
tannkjøtt i 3-serien, DiamondClean,

DiamondClean 9000, DiamondClean Smart,
EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults,
FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum
Connected, FlexCare+, for barn, HealthyWhite,
HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900,
ProtectiveClean
• Ikke egnet for: Philips One, Essence

Deler som medfølger

• Børstehoder: 2 A3 Premium Alt-i-ett

Kvalitet og ytelse

• Erstatning: Hver tredje måned
• Testet: for optimal bruk
•
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* sammenlignet med en manuell tannbørste
* * sammenlignet med en manuell tannbørste på 6 uker
* ** i labtest sammenlignet med en manuell tannbørste
* *** Basert på innledende labstudier

