
Sonisk eltandbørste

PowerUp

 

1 indstilling

1 børstehoved

 

HX3130/00 Bedre bekæmpelse af plak*
*end en almindelig tandbørste

Designet til at være lige så nem at bruge som en almindelig tandbørste, men

fjerner mere plak. Dette er en begrænset Pink PowerUp-udgave

Giver en fremragende tandbørstning

Sonisk teknologi

Fjerner mere plak end en manuel tandbørste

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

En nem måde at ændre din rutine på

Nem at anvende

Velkendt børstebevægelse - som en manuel tandbørste

Hjælper dig til at følge tandlægens anbefalinger

2-minutters-timer hjælper dig med at børste i den anbefalede sted

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

Klinisk bevist sikker og skånsom

Bidrager til at reducere huller

Philips Sonicare-tandbørsten hjælper dig med at få hvidere tænder



Sonisk eltandbørste HX3130/00

Vigtigste nyheder

Sonisk teknologi

Flere bevægelser på 1 dag end din manuelle

tandbørste giver på en måned. Over 15.000

børstebevægelser i minuttet.

Nem at anvende

Slankt, ergonomisk håndgreb, som er designet

til at være lige så nem at bruge som en manuel

tandbørste.

Bidrager til at reducere huller

Børstning to gange om dagen hver dag

bidrager til at reducere huller

Sikker og skånsom

Din elektriske Philips Sonicare-tandbørste er

sikker at bruge på: tandbøjler (børstehovederne

slides hurtigere, når de bruges på tandbøjler),

tandrekonstruktioner (fyldninger, kroner,

lakeringer) og tandkødslommer.

Fjerner mere plak

Fjerner mere plak end en manuel tandbørste.

Velkendt børstebevægelse

Velkendt børstebevægelse og børstehovedform

som en manuel tandbørste, men med en

rengøringskraft på over 15.000 bevægelser i

minuttet.

Vinklet børstehovedhals

Den unikt vinklede børstehovedhals på denne

tandbørste gør det nemmere at nå de bageste

tænder og fjerne plak på de steder, der er

svære at nå.

Smarttimer

2-minutters-timer på denne Philips Sonicare-

tandbørste sikrer den børstetid, som

tandlægerne anbefaler

 



Sonisk eltandbørste HX3130/00

Specifikationer

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Medfølgende dele

Håndtag: 1 PowerUp

Børstehoveder: 1 ProResults standard

Oplader: 1

Design og finish

Farve: Lyserød

Renseydelse

Hastighed: Op til 15.000 børstestrøg/min.

Performance: Fjerner mere plak

Sundhedsmæssige fordele: Hjælper med at

sikre sundt tandkød

Hvidere tænder: Hjælper dig med at få hvidere

tænder

Timer: Smarttimer

Brugervenlig

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt

klikkes på

Batterilevetid: Op til 2 uger

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design,

Gummigreb til nem håndtering

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Batteritype: NiMH

Strøm

Spænding: 110-220 V

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti
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