
 

 

Philips UV Sanitizer
UV-renser

UV-renseteknologi
Renser to børstehoder**
Rengjør uten kjemikalier
Lader én tannbørste***
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idrar til å drepe bakterier og basiller på børstehodene*

reper opptil 99 % av bakteriene og virusene*
 mer ro i sjelen ved å rengjøre Sonicare-børstehodene med den spesialutviklede UV-
nseteknologien. Uten kjemikalier dreper den opptil 99 % av bakteriene og virusene*.

Kills germs on brush heads
• Rengjør børstehodene** ved å trykke på en knapp
• Børstehoder er omgitt av et rensende lys

Trygg og brukervennlig
• Spesielt utformet for å drepe bakterier på Sonicare-børstehoder*
• Lad tannbørsten mens du rengjør børstehodene
• Slår seg av etter en 10-minutters rengjøring



 Rensende UV-lys

Omgi børstehodene med rensende lys: UV-
renserens reflektor distribuerer rensende lys rundt 
hele toppen av børstehodet for optimale resultater.

Bare trykk på en knapp for å rengjøre

Trykk på knappen én gang for å aktivere UV-
renseren.

Slås av automatisk

Enkel og sikker: UV-renseren slår seg av etter at den 
10 minutters rengjøringssyklusen er fullført.

Sonicare-lader følger med

Lad Sonicare-tannbørsten mens børstehodene blir 
rene og friske. (Ikke kompatibel med DiamondClean, 
DiamondClean 9000 eller DiamondClean Smart. 
Tannbørste ikke inkludert.)

Utviklet for Sonicare

Kontroller at tannbørsten blir ordentlig ren, hver 
gang. Vår UV-renseteknologi er utformet for å drepe 
bakterier på Sonicare-børstehoder.*
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Spesifikasjoner
Utforming og utseende
• Farge: Hvit

Drift
• Spenning: 110–220 V

Service
• Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet
• Børstehodets passform: Passer til alle børstehoder 

som klikkes på plass
• Sonicare-tannbørstlader: Ikke kompatibel med, 

DiamondClean, DiamondClean 9000, 
DiamondClean Smart

• Varighet for UV-rensesyklus: 10 minutter

Deler som medfølger
• UV-renser: 1

Rengjøring
• Hastighet: Opptil 62 000 børstebevegelser/min
•

* H.A., E-coli, S-mutans; HSV-1. Til bruk med InterCare (i), 
DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) og Premium 
Plaque Control (C3)).

* * kompatibel med alle børstehoder for voksne som klikker på plass
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