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HX6231/40

Poistaa jopa 100 % enemmän plakkia* ja pitää

ikenet terveinä

*Verrattuna tavalliseen hammasharjaan

Huipputehokasta plakinpoistoa yhdellä painalluksella

Ohjaa noudattamaan hampaidenpuhdistussuosituksia

Quadpacer-intervalliajastin kannustaa perusteelliseen harjaukseen

SmarTimer auttaa noudattamaan suositeltuja harjausaikoja

Itse muokattava harjauskokemus

EasyStart-toiminto helpottaa vaihtoa tavallisesta hammasharjasta

Näkyvä ja tuntuva puhdistustulos

Viisto harjaspää ulottuu paremmin takimmaisiinkin hampaisiin

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Hammashoidon ammattilaisten suosittelema

Poistaa tehokkaammin plakkia ja auttaa ehkäisemään reikiä

Turvallinen hammasraudoille, korjatuille hampaille ja pinnoituksille
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Kohokohdat

Auttaa vähentämään reikiä

Poistaa paremmin plakkia ja puhdistaa

tehokkaasti myös takahampaat. Hampaiden

harjaaminen tällä hammasharjalla kahdesti

päivässä auttaa ehkäisemään reikiä.

Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia

Tämä harjaspää poistaa jopa 2 kertaa

enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja

Sonic-tekniikka

Ainutlaatuinen Sonic-tekniikka puhdistaa

dynaamisesti ja tehokkaasti. Neste pääsee

syvälle hammasväleihin ja ienrajaan, joten

hampaat puhdistuvat perusteellisesti ja

hellävaraisesti.

Turvallinen ja hellävarainen

Philips Sonicare -sähköhammasharjan

hellävarainen liike on turvallinen korjatuille

hampaille sekä hammasraudoille, implanteille

ja pinnoituksille. Voit harjata hampaasi

huoletta.

Puhdistaa tehokkaasti myös takahampaat

Tässä plakkia poistavassa hammasharjassa on

ohut, viisto harjaspää, joka ulottuu paremmin

takahampaisiin ja muihin vaikeasti

puhdistettaviin paikkoihin.

EasyStart

EasyStart helpottaa vaihtoa tavallisesta

hammasharjasta sähköhammasharjaan. Voit

säätää hammasharjan tehoa 14 ensimmäisen

käyttökerran aikana, jotta totut Sonicaren

käyttöön.

SmarTimer

Philips Sonicare -sähköhammasharjassa on

erityinen SmarTimer-ajastin, joka auttaa

noudattamaan hammaslääkäreiden

suosittelemaa kahden minuutin harjausaikaa

Quadpacer

Hammasharjan Quadpacer-intervalliajastin

kannustaa perusteelliseen harjaamiseen.

Hammasharja hälyttää 30 sekunnin välein,

kun on aika siirtyä seuraavaan suun osaan.
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Tekniset tiedot

Virta

Jännite: 110-220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 2 viikkoa

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: NiMH

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Taivaansininen

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 2 viikkoa

Pakkauksen sisältö

Rungot: 2-sarja plakin ehkäisyyn, 1 kpl

Harjaspäät: 1 ProResults-harjaspää

Laturi: 1

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 31 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 2 kertaa enemmän

plakkia*

Terveysedut: Auttaa vähentämään reikiä

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

* Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja
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