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Alt du trenger for en god tannhelse
Fjerner opptil ti ganger så mye plakk

Det kan være vanskelig å opprettholde gode vaner når det gjelder tannpussen.

ExpertClean hjelper deg mellom tannlegebesøk. Få vite når du må justere trykket

med de innebygde smartsensorene, og bruk appens fremgangsrapport for å hjelpe

deg med å følge børsterutinen din.

Stilig og brukervennlig design

Elegant utseende og enkel å lade

Gjør reisen enklere for deg

ExpertClean-brukere opplever forbedret tannhelse

Den grundigste tannpussen og beskyttelsen av sensitivt tannkjøtt

Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt* på bare to uker

Fjerner opptil 10 ganger mer plakk* for en grundigere tannpuss

Effektiv mot plakk, skånsom mot tannkjøttet

La ExpertClean tilpasse seg etter behovene dine

Egendefinert pusseopplevelse

Sier fra når du trykker for hardt

Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode

BrushSync velger automatisk den beste modusen for deg

Følg rutinen din med personlig veiledning

Veiledning for å få og opprettholde sunne vaner
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Høydepunkter

Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*

Få den grundigste tannpussen med det

elektriske C3 Premium Plaque Defence-

børstehodet. De myke, fleksible børstehårene

er utformet for å bøye seg etter formen på

tennene, noe som gir deg en fire ganger større

kontaktflate** og opptil ti ganger mer fjerning

av plakk fra steder som er vanskelige å komme

til.

Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt*

Få en bedre tannkjøtthelse med G3 Premium

Gum Care-børstehodet. Den lille størrelsen og

de målrettede børstehårene for tannkjøttet

gjør det til den perfekte måten å forebygge

tannkjøttsykdom på. Personer som bruker

dette børstehodet, har opptil 100 % mindre

tannkjøttbetennelse* og opptil syv ganger

sunnere tannkjøtt på bare to uker.*

C3 Premium Plaque Defence

C3 Premium Plaque Control-børstehodet er

utformet for å gi deg den grundigste

tannpussen hittil. Myke fleksible sider og

børstehår som bøyer seg etter formen på

tennene, gir deg en fire ganger større

kontaktflate og når områder som er vanskelige

å komme til*.

G3 Premium Gum Care-børstehode

G3 Premium Gum Care-børstehodet er

utformet for å hjelpe deg med å få sunnere

tannkjøtt. Den lille størrelsen og de målrettede

børstehårene for tannkjøttet rengjør skånsomt

og effektivt tannkjøttet, der tannkjøttsykdom

ofte oppstår.

Fremgangsrapport

ExpertClean gir deg rådene du trenger for å

forbedre og opprettholde sunne pussevaner

mellom tannlegebesøk. Innebygde

smartsensorer gir deg beskjed når du bruker for

mye kraft, og ved å koble pusseopplevelsen

din til Sonicare-appen får du en personlig

fremgangsrapport som hjelper deg med å følge

rutinen din for å se hvor mye du har forbedret

deg over tid.

Fire moduser og tre intensitetsnivåer

ExpertClean leveres med Clean, White+, Gum

Health og Deep Clean+ for å oppfylle

børstebehovene dine. Clean-modusen brukes

til grundig tannpuss hver dag, White+ brukes til

å fjerne flekker, Gum Health gir en skånsom,

men effektiv tannpuss av tannkjøttet, og Deep

Clean+ gir deg en oppkvikkende og svært

grundig tannpuss. Tre intensiteter gjør at du

kan velge mellom en høyere innstilling for å få

en grundigere rengjøring og en lavere innstilling

til de som har mer sensitive tenner.

Innebygd trykksensor

Det er ikke alltid du merker at du pusser for

hardt, men ExpertClean merker det. Hvis du

trykker for hardt, lager tannbørsten en

pulserende lyd. Dette er en påminnelse om å

lette på trykket og la børstehodet gjøre jobben.

Syv av ti personer synes at denne funksjonen

har hjulpet dem med å pusse tennene bedre.

Anerkjent smart børstehode

Smarte børstehoder sikrer at du bruker riktig

modus og intensitet for å få den beste

tannpussen. Hvis du for eksempel bruker G3

Premium Gum Care-børstehodet, synkroniserer

ExpertCleans BrushSync-

teknologien børstehodet med

tannkjøttmodusen automatisk for å hjelpe deg

med å opprettholde et sunt tannkjøtt.

Byttepåminnelse med BrushSync

Alle børstehoder slites ut over tid, så du bør

følge med for å være sikker på at du fortsatt får

en god tannpuss. BrushSync-teknologien vår

sporer hvor lenge du har brukt børstehodet, og

hvor hardt du har børstet. BrushSync-

byttepåminnelsen på håndtaket og et kort pip

varsler deg når det er på tide å bytte ut

børstehodet.

Batteri med lang levetid

Den elektriske Philips-tannbørsten varer i

opptil to uker per opplading med vanlig bruk.

Gjør reisen enklere for deg

Med dette førsteklasses reiseetuiet kan du

oppbevare den elektriske tannbørsten i Philips

Series 7900 hygienisk, mens den kompakte

ladebasen vår holder deg oppdatert når du er

på farten. Du får to ukers vanlig bruk fra én

enkelt full opplading, men laderen er løsningen

for lengre turer.
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Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

Trådløs Bluetooth®-teknologi: Børsteapp

tilkoblet

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): 14 dager***

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Hvit og gull

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner,

Bluetooth 4.0-aktiverte nettbrett

iOS-kompatibilitet: Tredjegenerasjons iPad

eller nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7

eller nyere, med iOS7-operativsystem

Brukervennlighet

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som

klikkes enkelt på plass

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Byttepåminnelse: Sikrer alltid best mulige

resultater, påminnelsesikonet lyser opp

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 C3 Premium Plaque Control, 1

G3 Premium Gum Care

Lader: 1

Håndtak: 1 ExpertClean

Reiseetui: USB-ladende reiseetui

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000

børstebevegelser/min

Ytelse: Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*

Helsefordeler: Opptil syv ganger sunnere

tannkjøtt*

Timer: BrushPacer og SmarTimer

Tilbakemelding om pussetrykk: Vibrering i

håndtaket for å varsle brukeren

Modi

Tre intensiteter: Lav, Middels stor, Høy

Deep Clean+: En grundig og oppfriskende

rengjøring

For sunt tannkjøtt: Gir en skånsom og effektiv

rengjøring av tannkjøttet

White+: For flekkfjerning

Clean-modus: For enestående

hverdagsrengjøring

Paring i BrushSync-modus

C3 Premium Plaque Control: Paring med

Clean-modus

G3 Premium Gum Care: Paring med Gum

Health-modus

Teknologi med Smart-sensor

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid

beskjed når du bør, bytte børstehode

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

BrushSync-teknologi: Kobler til

smarthåndtaket og, smart børstehode

Programvarestøtte

Programvareoppdateringer: Philips tilbyr

relevante programvareoppdateringer i to år

etter kjøpsdatoen.

* mer enn en manuell tannbørste

* * Sammenlignet med DiamondClean

* **basert på to perioder med to minutters pusseøkter per

dag
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