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Op til 100 % hvidere tænder på blot én uge*
Avanceret tandbørstning til pletfjernelse og hvidere tænder
W2 Optimal White-børstehovedet er perfekt til alle, der ønsker at rengøre tænderne endnu mere
grundigt og fjerne pletter på tændernes overflade for at få et strålende hvidere smil. Dette børstehoved
er også fantastisk til at holde tænderne hvide mellem professionelle tandbørsteblegningsbehandlinger
Innovativ teknologi
• Vælger automatisk den optimale tilstand for at sikre optimale resultater**
• Philips Sonicares avancerede soniske teknologi
Designed to optimize performance
• Testet med henblik på opfyldelse af dine krav til mundhygiejne
• Designet gør det nemt at klikke børstehovedet på plads
• Vær altid bevidst om, hvornår det skal udskiftes. Få en effektiv rensning altid.
Giver ekstraordinært hvidere tænder
• Diamantformede børstehår giver dig 100 % hvidere tænder på 1 uge
Til enestående pleje af tænder og tandkød
• Fjerner op til 7 gange mere plak end en almindelig tandbørste
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Vigtigste nyheder
Sig farvel til plak

W2 Optimal White-børstehovedet
synkroniseres med dit Philips Sonicaretandbørstehåndtag med BrushSync™**, hvor
der vælges den optimale børsteindstilling og
det optimale intensitetsniveau for en
uovertruffen blegning. Det eneste, du skal
gøre, er at påbegynde børstningen.

hastigheder for at sikre holdbarhed og en
fremragende ydeevne, hver gang du børster
tænder.
Philips Sonicare-teknologi

Udskiftning af børstehoveder
Tætsiddende børstehår af høj kvalitet fjerner
op til 7 x mere plak end en manuel tandbørste.
Hvidere tænder, hurtigt
Philips Sonicares avancerede soniske teknologi
sender vand ind mellem tænderne, og dens
børstebevægelser opløser plak og fjerner det,
så du opnår en grundig daglig tandbørstning.

DiamondCleans pude til fjernelse af pletter,
der er lavet af tætsiddende diamantformede
børstehår, fjerner pletter på overfladen fra
mad og drikkevarer. Du vil opleve et hvidere
smil, op til 100 %* på bare 7 dage.

Børstehoveder bliver mindre effektiv efter 3
måneders brug, men med BrushSync™ vil du
blive påmindet, før det sker. Din intelligente
tandbørste vil registrere, hvor ofte og hvor
hårdt du børster, og give dig besked, når det er
tid til en udskiftning. Har du ikke en smart
Philips Sonicare-tandbørste? Så skal du blot
holde øje med de blå udskiftningsbørstehår, og
når de bliver hvide, ved du, at det er tid til et
nyt børstehoved.

BrushSync™-indstillingsparring

Børstning med ro i sindet

Du opnår altid den bedst mulige rensning med
vores BrushSync™indstillingsparringsfunktion**. Philips Sonicare

Alle Philips Sonicare-børstehoveder er sikre og
nænsomme mod tænder og tandkød. Ved test
føres hvert børstehoved gennem dets

Nem at klikke på

Dit W DiamondClean-børstehoved passer
perfekt sammen med alle Philips Sonicarehåndtag, bortset fra Philips One og Essence.
Klik det blot på og af for nem udskiftning og
rengøring.
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Specifikationer
Design og finish
•
•
•
•

Farve: Hvid
Fornemmelsen af børsternes stivhed: Mellem
Børsteindikator: Den blå børstefarve forsvinder
Størrelse: Standard

Kompatibilitet

• Børstehovedsystem: Klik på
• Velegnet til disse modeller: Plakforsvar i 2-serien,
Plakforsvar i 2-serien, Tandkødssundhed i 3-serien,
DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean,
Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare
Platinum-tilsluttet, FlexCare+, for Kids,
HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp,
ProtectiveClean, 1100-serien, 2100-serien, 3100-

serien, Prestige 9900, DiamondClean 9000
• BrushSync-indstillingsparring

Medfølgende dele

• Børstehoveder: 4 W2 Optimal White

Kvalitet og ydeevne

• Udskiftning: Hver 3. måned
• Testet: med henblik på optimal brug

Sundhedsmæssige fordele

• Sundt tandkød: Hjælper med at sikre sundt
tandkød
• Fjernelse af plak: Fjerner op til 7 x mere plak*
• Blegning: Hvidere tænder på blot én uge
•
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* Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste
* *BrushSync™-indstillingsparring er kun kompatibel med Philips
Sonicare-tandbørstehåndtag med BrushSync™-funktion

