
 

 

Philips Sonicare Power 
Flosser 3000
Oral Irrigator

Op til 180 % mere effektiv, hvilket 

giver sundere tandkød

Quad Stream-teknologi
2 tandtrådstilstande, 10 
intensiteter
550 ml vandtank
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 ubesværet og grundig rensning
d en ubesværet, grundig rensning mellem tænderne, og forbedr tandkødets sundhed. 
res Quad Stream-teknologi hjælper dig med at dække et større område med mindre 
svær, mens Pulse Wave-teknologien blidt guider dig fra tand til tand. Nemt.

An effortless clean with advanced technology
• 550 ml vandtank, der er nem at fylde op
• Quad Stream-teknologi for hurtigere og mere effektiv brug af tandtråd
• Standarddyse til regelmæssig rengøring
• Pulse Wave-teknologi guider dig fra tand til tand
• Stille som en hvisken, så du får fantastiske resultater uden at forstyrre andre
• Quad Stream-dyse for maksimal dækning

Tilpas nemt til dine behov
• 2 tandtrådstilstande, 10 intensiteter



 Dækker mere område uden besvær

X-formede vandstrømme dækker mere 
overfladeareal og giver en hurtigere, dybere rensning 
i forhold til manuel brug af tandtråd. Uden besvær.

Guider dig fra tand til tand

Blide vandpulse guider dig fra tand til tand, så du ikke 
glemmer et eneste sted.

Lydsvagt design

Udviklet til diskret rensning, så du får fantastiske 
resultater uden at forstyrre andre.

2 indstillinger, 10 intensiteter

Nyd en rensning, der er skræddersyet til dine behov. 
Clean-tilstanden bruger en konstant vandstrøm til en 

fantastisk daglig rengøring, mens Deep Clean bruger 
tydelige impulser til en mere grundig rengøring. Når 
du har brug for det, kan du justere intensiteten til dit 
ideelle komfortniveau.

F1 standarddyse

Brug standarddysen til regelmæssig rengøring. Den 
bruger en enkelt vandstråle til at fjerne snavs og 
rengøre grundigt mellem tænderne.

F3 Quad Stream-dyse

For at opnå maksimal dækning og en ekstra grundig 
rengøring skal du bruge Quad Stream-dysen til at 
koncentrere vandet i fire brede strømme mellem 
tænderne og langs tandkødsranden. Den bløde 
gummiguide er skånsom mod tandkødet, og hver 
dyse klikker blot af og på.

550 ml vandtank

550 ml vandtank indeholder nok vand til én 
rengøring. For at genopfylde skal du blot løfte op, 
fylde og klikke ind igen.
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Specifikationer
Strøm
• Spænding: Oplader til flere spændingstyper

Service
• Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig
• Håndgreb: Slankt, ergonomisk design
• Dysetilbehør: Klikker nemt af og på

Performance
• Rengøring: Rengør hele munden på 60-90 sek

Medfølgende dele
• F1 standarddyse: 1
• F3 Quad Stream-dyse: 1
• Power Flosser: 1

Indstillinger
• Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag
• Deep Clean+: Giver en forfriskende dybderens
• Intensiteter: 10

Sundhedsmæssige fordele
• Sundt tandkød: Op til 180% mere effektiv*
• Fjernelse af plak: Op til 3X så effektiv**
•

* i forhold til tandtråd. Ved brug sammen med Quad Stream-
mundstykket på indstilling 8 med en manuel tandbørste hos personer 
med moderat til svær tandkødsbetændelse i forhold til manuel 
tandbørste med tandtråd

* *Som tandtråd ved fjernelse af plak mellem tænderne og langs 
tandkødsranden ved brug sammen med Quad Stream-spids ved 
indstilling 8 med en manuel tandbørste hos personer med moderat 
til svær tandkødsbetændelse i forhold til ved brug af manuel 
tandbørste med tandtråd.
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Oral Irrigator
Op til 180 % mere effektiv, hvilket giver sundere tandkød Quad Stream-teknologi, 2 tandtrådstilstande, 10 
intensiteter, 550 ml vandtank
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