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Terveemmät ikenet kahdessa viikossa*

*Verrattuna tavalliseen hammasharjaan

Poistaa plakkia ja puhdistaa hammasvälit tehokkaasti ja pitää ikenet terveempinä.

Ohjaa noudattamaan hampaidenpuhdistussuosituksia

SmarTimer auttaa noudattamaan suositeltuja harjausaikoja

Quadpacer-intervalliajastin kannustaa perusteelliseen harjaukseen

Itse muokattava harjauskokemus

Kolme tehoasetusta, hellävaraisempi puhdistus

Näkyvä ja tuntuva puhdistustulos

Sonic-tekniikka suun hyvinvoinnin parantamiseen

Poistaa jopa seitsemän kertaa enemmän plakkia hampaiden välistä

Hammashoidon ammattilaisten suosittelema

Turvallinen hammasraudoille, korjatuille hampaille ja pinnoituksille



Sonic-sähköhammasharja HX6631/41

Kohokohdat Tekniset tiedot

Kolme tehoasetusta

Kolmen mukautettavan tehoasetuksen

(matala, keskitaso, korkea) avulla voit valita

harjaustehon, joka tuntuu mukavimmalta

ienrajassa. Harjattuasi 1,5 sekuntia voit

vaihtaa asetusta painamalla painiketta kaksi

kertaa. Harjaaminen keskeytetään painamalla

painiketta kerran ja tilaa vaihdetaan

painamalla painiketta toisen kerran.

Ulottuu syvälle hammasväleihin

Ikenien terveyttä parantava Philips Sonicare

3-sarjan hammasharja yltää syvälle

hammasväleihin poistaen plakkia erityisen

tehokkaasti. Sen on kliinisesti todistettu

poistavan 7 kertaa enemmän plakkia

hammasväleistä kuin tavallisen

hammasharjan.

Sonic-tekniikka

Toisin kuin perinteisessä

sähköhammasharjassa Philips Sonicaressa on

patentoitu Sonic-tekniikka. Sonicaren

ainutlaatuinen dynaaminen

puhdistustoiminto ohjaa nesteen

hammasväleihin poistaen plakkia

hellävaraisesti hampaiden välistä ja

ienrajasta.

Turvallinen ja hellävarainen

Philips Sonicare -sähköhammasharjan

hellävarainen liike on turvallinen korjatuille

hampaille sekä hammasraudoille, implanteille

ja pinnoituksille. Voit harjata hampaasi

huoletta.

Quadpacer

Hammasharjan Quadpacer-intervalliajastin

kannustaa perusteelliseen harjaamiseen.

Hammasharja hälyttää 30 sekunnin välein,

kun on aika siirtyä seuraavaan suun osaan.

SmarTimer

Philips Sonicare -sähköhammasharjassa on

erityinen SmarTimer-ajastin, joka auttaa

noudattamaan hammaslääkäreiden

suosittelemaa kahden minuutin harjausaikaa

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Turkoosi

Virta

Jännite: 110-220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 3

viikkoa**

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun

tilan

Harjausaika: Jopa 3 viikkoa**

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 1 InterCare Standard -harjaspää

Rungot: 3-sarja ikenien hyvinvointiin, 1 kpl

Laturi: 1

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 31 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 7 kertaa

enemmän

plakkia

Terveysedut: Parantaa ienterveyttä

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

3 tehoa: Matala, M, Korkea

* verrattuna tavalliseen hammasharjaan

* *perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin

harjauskertaan puhdistustilassa
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