
Sonic-
sähköhammasharja

PowerUp

 

1 harjaustila

1 harjaspää

 

HX3130/00 Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja.

Itsestään selvä valinta pinkin ystävälle

Philips Sonicare PowerUp on kehitetty yhtä helppokäyttöiseksi kuin tavallinen

hammasharja, mutta se poistaa tavallista hammasharjaa enemmän plakkia.

Enemmän harjausliikkeitä päivässä kuin tavallisella hammasharjalla kuukaudessa.

Kokeile 60 päivän ajan!<br>Paras edullinen valinta WiseGuiden testissä (2013) ja

Men's Grooming Awards -voittaja sivustossa ShortList.com (2013).

Tehokas puhdistus

Sonic-tekniikka

Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Viisto harjaspään kaula ulottuu paremmin takimmaisiinkin hampaisiin

Helppo tapa muuttaa rutiiniasi

Helppokäyttöinen

Sama harjausliike kuin tavallisessa hammasharjassa

Ohjaa noudattamaan hampaidenpuhdistussuosituksia

Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan

Parantaa todistetusti suun terveyttä

Kliinisissä testeissä todettu turvalliseksi ja hellävaraiseksi

Auttaa vähentämään reikiä

Philips Sonicare -hammasharja auttaa valkaisemaan hampaita



Sonic-sähköhammasharja HX3130/00

Kohokohdat

Sonic-tekniikka

Enemmän harjausliikkeitä yhdessä päivässä

kuin tavallisella harjalla kuukaudessa. Yli

15 000 harjausliikettä minuutissa.

Helppokäyttöinen

Kapea ergonominen laite on suunniteltu yhtä

helpoksi käyttää kuin tavallinen hammasharja.

Auttaa vähentämään reikiä

Hampaiden harjaus kahdesti joka päivä auttaa

ehkäisemään reikiä

Turvallinen ja hellävarainen

Philips Sonicare -sähköhammasharja on

turvallinen. Voit harjata sillä hammasrautoja

(harjaspäät kuluvat nopeammin

hammasrautoja puhdistettaessa), korjattuja

hampaita (paikat, kruunut, pinnoitukset) ja

ientaskuja.

Poistaa enemmän plakkia

Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja.

Tuttu harjausliike

Tuttu harjausliike ja tavallisen hammasharjan

harjaspään muoto, mutta yli 15 000

harjausliikkeen teho minuutissa

Viisto harjaspään kaula

Hammasharjan ainutlaatuinen viisto

harjaspään kaula helpottaa taaimpienkin

hampaiden puhdistusta ja plakin poistamista

myös hankalista paikoista.

Smartimer

Philips Sonicare -sähköhammasharjan 2

minuutin ajastin kannustaa hammaslääkärien

suosittelemaan kahden minuutin

harjausaikaan
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Tekniset tiedot

Harjaustilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

Pakkauksen sisältö

Kahvat: 1 PowerUp

Harjaspäät: 1 ProResults-harjaspää

Laturi: 1

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Vaaleanpunainen

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 15 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: Poistaa enemmän plakkia

Terveysedut: Edistää ikenien terveyttä

Valkaiseva ominaisuus: Auttaa valkaisemaan

hampaita

Ajastin: Smartimer

Helppokäyttöinen

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Paristojen käyttöaika: Jopa 2 viikkoa

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite,

Helposti käsiteltävä kumikahva

Tekniset tiedot

Paristo: Ladattava

Tyyppi: NiMH

Virta

Jännite: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu
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