Philips Sonicare PowerUp
Oplaadbare, sonische
tandenborstel

1 poetsstand
1 opzetborstel

HX3110/04

Betere plakverwijdering*
*Vergeleken met een gewone tandenborstel
Deze Sonicare elektrische tandenborstel is net zo gebruiksvriendelijk als een gewone
tandenborstel, maar verwijdert meer plak.
Superieure reiniging
• Sonische technologie
• Verwijdert meer plak dan een gewone tandenborstel
• Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen
Een gemakkelijke manier om uw huidige routine te veranderen
• Gebruiksvriendelijk
• Met de vertrouwde poetsbeweging van een gewone tandenborstel
Helpt de aanbevelingen van tandartsen op te volgen
• De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt
Bewezen verbetering van de mondhygiëne
• Klinisch bewezen veilig en zacht
• Helpt gaatjes verminderen
• Philips Sonicare-tandenborstel voor wittere tanden

HX3110/04

Oplaadbare, sonische tandenborstel
1 poetsstand 1 opzetborstel

Kenmerken
Sonische technologie

Specificaties
Verwijdert meer plak

Poetsstanden

• Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Meegeleverde artikelen

• Handvatten: 1 PowerUp
• Opzetborstels: 1 standaard ProResults
• Oplader: 1

Ontwerp en afwerking
• Kleur: Muntgroen

Reinigingsprestaties
Verwijdert meer plak dan een gewone
tandenborstel.
Meer bewegingen in 1 dag dan uw gewone
tandenborstel in een maand. Meer dan 15.000
poetsbewegingen per minuut.

Vertrouwde poetsbeweging

• Snelheid: Tot 15.000 poetsbewegingen/min.
• Performance: Verwijdert meer plak
• Gezondheidsvoordelen: Helpt bij het verbeteren
van de gezondheid van uw tandvlees
• Wittere tanden: Voor wittere tanden
• Timer: Smartimer

Gebruiksgemak

Gebruiksvriendelijk

• Systeem voor opzetborstel: Opklikbare
opzetborstels
• Levensduur accu: Tot 2 weken
• Handvat: Slank, ergonomisch ontwerp, Rubberen
handgreep voor eenvoudig gebruik

Technische specificaties
• Batterij: Oplaadbaar
• Batterijtype: NiMh

Vermogen

• Voltage: 110 - 220 V

Het slanke, ergonomische handvat is net zo
gebruiksvriendelijk als een gewone tandenborstel.

De vertrouwde poetsbeweging en
opzetborstelvorm, maar met de reinigingskracht van
15.000 bewegingen per minuut.

Helpt gaatjes verminderen

Opzetborstel met gebogen nek

•

Twee maal per dag poetsen helpt gaatjes
verminderen

Veilig en zacht

Uw Philips Sonicare elektrische tandenborstel is
veilig te gebruiken op beugels (opzetborstels slijten
sneller als deze voor een gebit met een beugel
worden gebruikt), tandheelkundige restauraties
(vullingen, kronen, facings) en parodontale pockets.

Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel
met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen
worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk
bereikbare plaatsen wordt verwijderd.

Smartimer

De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare
elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de
door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt

Publicatiedatum
2014-10-01
Versie: 9.0.1

EAN: 08 71010 35890 20

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve
eigenaren.
www.philips.com

Service

• Garantie: 2 jaar beperkte garantie

