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Jopa 100 % valkoisemmat hampaat viikossa
Tehokasta puhdistusta ja tummentumien poistoa – tuloksena valkoisemmat

hampaat

W2 Optimal White -harjaspää soveltuu tehokkaan puhdistuksen lisäksi pintavärjäymien poistoon. Saat säteilevän

hymyn ja valkoisemmat hampaat. Harjaspää sopii myös valkaisun ylläpitoon ammattilaisen tekemien

valkaisukäsittelyjen välillä.

Innovatiivinen tekniikka

Valitsee automaattisesti optimaalisen tilan parasta lopputulosta varten**

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Optimoi suorituskyvyn

Testattu suun terveyden puolesta

Kiinninapsautettava harjaspää on helppo asettaa paikalleen

Tiedät, milloin harjaspää pitää vaihtaa ja saat aina puhtaan tuloksen.

Merkittävästi valkoisemmat hampaat

Vinoneliön muotoiset harjakset tekevät hampaista valkoisemmat vain yhdessä viikossa

Puhdistaa hampaat ja ikenet tehokkaasti

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
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Kohokohdat

Heitä hyvästit plakille

Tiheät ja korkealaatuiset harjakset poistavat

jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja.

Valkoisemmat hampaat, nopeammin

DiamondClean-värjäytymienpuhdistin on tehty

tiheästi asetelluista vinoneliön muotoisista

harjaksista, jotka poistavat ruokien

ja juomien aiheuttamat pintavärjäytymät. Saat

jopa 100 %* valkoisemmat hampaat vain 7

päivässä.

Harjaspään vaihto-osat

Harjaspäät menettävät tehoaan 3 kuukauden

käytön jälkeen, mutta BrushSync™ muistuttaa

sinua siitä ajoissa. Älykäs hammasharjasi

seuraa, kuinka usein ja voimakkaasti harjaat, ja

ilmoittaa, kun on harjaspään vaihdon aika. Eikö

sinulla ole älykästä Philips Sonicare -

hammasharjaa? Ei huolta, tarkkaile vain sinisiä

vaihtoharjaksia. Kun ne muuttuvat valkoisiksi,

tiedät, että on vaihdon aika.

Harjaa levollisin mielin

Kaikki Philips Sonicare -harjaspäät ovat

turvallisia ja helliä hampaille ja ikenille.

Vaativien testien aikana varmistetaan

harjaspäiden vahva suorituskyky ja kestävyys

jokaisella harjauskerralla.

Philips Sonicare -tekniikka

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt

Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin,

ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti

päivittäisessä puhdistuksessa.

Helppo kiinnittää

DiamondClean-harjaspää sopii täydellisesti

kaikkiin Philips Sonicare -hammasharjoihin

paitsi Philips One- ja Essence-malleihin. Voit

vaihtaa harjaspään helposti napsauttamalla ja

aloittaa sitten harjaamisen.

BrushSync™-tilanvalinta

Saat aina parhaan puhdistustuloksen

BrushSync™-tilanvalinnan ansiosta**. Philips

Sonicare W2 Optimal White -harjaspää toimii

BrushSync™-ominaisuudella varustetun Philips

Sonicare -kahvan kanssa** ja valitsee

optimaalisen puhdistustilan ja

voimakkuustason tehokkaalle ikenien hoidolle.

Sinun tarvitsee vain aloittaa harjaaminen.
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Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

Jämäkät harjakset: M

Väri: Musta

Muistutusharjakset: Vaalenevat siniset

harjakset

Koko: Vakio

Yhteensopivuus

Harjaspääjärjestelmä: Napsautettava

BrushSync-tilanvalinta

Sopii näihin malleihin: 2-sarja plakin

ehkäisyyn, 2-sarja plakin ehkäisyyn, 3-sarja

ikenien hyvinvointiin, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum Connected, FlexCare+, lapsille,

HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp,

ProtectiveClean, Series 1100, 2100-sarja, Series

3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000

Ei sovi malleihin: Philips One

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 4 x W2 Optimal White

Laatu ja toimivuus

Varaosat: 3 kuukautta

Testattu: täydellistä käyttöä ajatellen

Terveysedut

Plakin poisto: Poistaa jopa 7 kertaa enemmän

plakkia

Ikenien hyvinvointi: Edistää ikenien terveyttä

Valkaisu: Valkoisemmat hampaat viikossa

* Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja

* * BrushSync™-tilanvalinta toimii vain BrushSync™-

ominaisuutta tukevissa Philips Sonicare -

hammasharjoissa
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