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1 poetsstand

1 opzetborstel

Tongschraper en tongspray

 

HX6238/10

Verwijdert tot zes keer meer tandplak*
*Vergeleken met een handtandenborstel

Superieure tandplakverwijdering met één druk op de knop

Superieure reiniging die u kunt zien en voelen

Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

Opzetborstel met gebogen nek voor een betere toegang tot de kiezen

Moeilijk bereikbare plaatsen worden beter gereinigd dan met een gewone

tandenborstel

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

Innovatieve technologie

240 MicroBristles voor een zachte, grondige reiniging

Van tandenborstel naar tongreiniger in slechts één klik

Reinig uw tong met Philips Sonicare

Een krachtige combinatie van ingrediënten

Doodt bacteriën die slechte adem veroorzaken

Aanbevolen door tandartsen overal ter wereld

Betere tandplakverwijdering om gaatjes te helpen verminderen

Veilig voor beugels, behandelde tanden en facings
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Kenmerken

Helpt gaatjes verminderen

Verwijdert tandplak beter en zorgt voor een

betere toegang tot de kiezen; dagelijks

tweemaal poetsen met deze tandenborstel kan

helpen om gaatjes te verminderen

Tot 7 keer betere tandplakverwijdering

Verwijdert tot 7 keer meer tandplak dan een

handtandenborstel voor een superieure

reiniging

Opzetbare tongschraper

De TongueCare+ tongschraper, uitgerust met

240 rubberen MicroBristles, is speciaal

ontworpen voor het reinigen van het zachte en

poreuze oppervlak van uw tong. De flexibele

MicroBristles volgen de randen en groeven en

verwijderen zo opgehoopte bacteriën in

combinatie met de antibacteriële BreathRx-

tongspray. Dankzij de compacte vorm kunt u

comfortabel de hele tong reinigen.

BreathRx-tongspray

De unieke combinatie van ingrediënten in

onze Philips Sonicare BreathRx-tongspray

doodt klinisch bewezen bacteriën die een

slechte adem veroorzaken en neutraliseert

direct geuren. De speciale dikke formule

bedekt de tong en houdt deze gesmeerd voor

een zachte reiniging. De muntsmaak zorgt

ervoor dat uw mond weer fris en schoon voelt.

Sonisch vermogen

TongueCare+, de enige sonische tongschraper

van Philips Sonicare, verwijdert met elke

beweging bacteriën die een slechte adem

veroorzaken. 31.000 trillingen per minuut

maken korte metten met vuil op de tong,

verwijderen bacteriën die een slechte adem

veroorzaken en zorgen dat de antibacteriële

ingrediënten van de BreathRx-tongspray diep

binnendringen. Dankzij onze Philips Sonicare-

technologie voelt uw tong schoner en blijft uw

adem langer fris.

Gebruiksvriendelijk

TongueCare+ tongschrapers veranderen uw

Philips Sonicare-tandenborstel snel in een

sonische tongschraper. Elke tongschraper klikt

u eenvoudig op uw Philips Sonicare-handvat,

net zoals een normale opzetborstel. Deze

innovatieve tongschrapers zijn makkelijk te

gebruiken, te vervangen en te reinigen en zijn

geschikt voor alle Philips Sonicare-handvatten.

Zo kunt u eenvoudig het reinigen van uw tong

toevoegen aan uw dagelijkse

mondverzorgingsroutine. Het product is

geschikt voor alle Philips Sonicare-handvatten

behalve PowerUp Battery en Essence.

Betere toegang tot de kiezen

Deze tandenborstel verwijdert tandplak en

heeft een slanke opzetborstel met een

gebogen hals die beter bij de kiezen en

moeilijk bereikbare plaatsen komt.

Beter op moeilijk bereikbare plaatsen

De slanke, gebogen nek en het easy-grip

handvat van deze tandenborstel helpen om

moeilijk bereikbare plaatsen beter te reinigen

dan met een gewone tandenborstel

Veilig en zacht

De zachte beweging van deze Philips Sonicare

elektrische tandenborstel is veilig voor

behandelde tanden, inclusief beugels,

implantaten en facings, zodat u zorgeloos kunt

poetsen.
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Specificaties

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Meegeleverde artikelen

Handvatten: 1 2-serie voor

tandplakverwijdering

Opzetborstels: 1 ProResults voor

tandplakverwijdering

Docking station: 1

Antibacteriële tongspray: 60 ml

Tongschraper: 1

Ingrediënten

Antibacteriële tongspray: 0,09% CPC, Zytex

Ontwerp en afwerking

Kleur: Hemelsblauw

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 31.000 poetsbewegingen/min

Performance: Verwijdert tot zes keer meer

tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Helpt gaatjes

verminderen

Timer: SmarTimer

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Poetstijd: Tot 2 weken

Batterij-indicator: Het lampje geeft de

batterijstatus aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: NiMh

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Tot 2 weken

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Houdbaarheid

Na openen: 6 maanden

Houdbaarheid tongspray: 36 maanden

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

* Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een

handtandenborstel

* *8 uur lang een frisse adem
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