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chonere tanden. Beschermt je tandvlees.
rwijder tot wel 7 keer meer tandplak dan met een handtandenborstel

el het verschil van een zachte reiniging met onze poetsdruksensor en verwijder 
elijkertijd tot 7x meer tandplak dan met een handtandenborstel

Bewezen verbetering van de mondhygiëne
• Verwijder tot 7x meer tandplak met onze InterCare-opzetborstel*
• Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

Innovatieve technologie
• Laat u weten wanneer u te hard drukt
• De dynamische vloeistofwerking stuwt vloeistof tussen de tanden
• Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels

Ontworpen voor u
• Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
• Een geweldige manier om te wennen aan uw nieuwe tandenborstel
• Aanmoediging om grondig te poetsen



 Verwijder tot 7 keer meer tandplak

Klik onze InterCare-opzetborstel erop voor 
gezonder tandvlees in slechts 2 weken. Extra 
lange borstelharen verwijderen meer tandplak 
op moeilijk bereikbare plekken en tussen de 
tanden voor gezond tandvlees.

Veilig en zacht

U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens 
het poetsen: onze sonische technologie is 
geschikt voor gebruik in combinatie met een 
beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt 
gaatjes te voorkomen en de conditie van uw 
tandvlees te verbeteren.

Philips Sonicare-technologie

Uw Sonicare-opzetborstel en -handvat zijn het 
ultieme team. Ze versterken onze sonische 
technologie en zorgen voor een 
ongeëvenaarde reiniging. Snelle trillingen in uw 
handvat zorgen voor 62.000 poetsbewegingen 
per minuut zodat uw tandpasta goed gaat 

schuimen en diep tussen uw tanden en langs 
uw tandvlees komt voor een uitzonderlijke 
reiniging.

BrushSync-vervangingsherinnering

Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. 
Maar onze BrushSync-technologie houdt bij 
hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe 
hard u poetst. Wanneer het tijd is om de 
opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje 
op het handvat branden en hoort u een korte 
piep. Op die manier weet u zeker dat uw 
opzetborstel altijd optimaal presteert.

Ingebouwde poetsdruksensor

U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, 
maar de tandenborstel wel. Als u de borstel te 
hard op het tandvlees drukt, maakt de 
tandenborstel een pulserend geluid als signaal 
om het rustiger aan te doen.

BrushSync-technologie

Een technologie met microchip detecteert en 
synchroniseert de slimme opzetborstel met de 
slimme tandenborstel. De slimme 
tandenborstel en slimme opzetborstel vormen 
een krachtige combinatie die 
vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

Easy-start-programma

Soms duurt het even om aan iets nieuws te 
wennen. Daarom geeft ons EasyStart-
programma u de mogelijkheid om geleidelijk de 
poetskracht te verhogen tijdens de eerste 14 
poetsbeurten met uw nieuwe tandenborstel.

Handige timers

Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de 
juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het 
schoonmaken van elk deel van uw mond. De 
Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen 
twee minuten hebt gepoetst.
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Kenmerken
Sonische, elektrische tandenborstel
Ingebouwde poetsdruksensor 1 poetsstand, 2 weken batterijduur
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Poetsstanden
• Clean: Buitengewoon schoon, elke dag
• 2 intensiteiten: Laag, Hoog

Meegeleverde artikelen
• Handvat: 1 ProtectiveClean
• Opzetborstels: 1 i InterCare-standaard
• Docking station: 1

Ontwerp en afwerking
• Kleur: Wit en munt

Reinigingsprestaties
• Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min
• Performance: Verwijdert tot 7 keer meer 

tandplak*
• Gezondheidsvoordelen: Helpt gaatjes verminderen
• Feedback bij te veel druk: Laat het handvat trillen 

om de gebruiker te waarschuwen
• Timer: Smartimer en Quadpacer

Slimme sensortechnologie
• Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard 

poetst
• BrushSync-vervangingsherinnering: Weet altijd 

wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

Gebruiksgemak
• Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare 

opzetborstels
• Batterij-indicator: Het lampje geeft de 

batterijstatus aan
• Handvat: Slank, ergonomisch design
• Poetstijd: Tot 2 weken

Technische specificaties
• Batterij: Oplaadbaar
• Batterijtype: Lithium-ion
• Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): Tot 

2 weken

Vermogen
• Voltage: 110 - 220 V

Service
• Garantie: 2 jaar beperkte garantie
•
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Specificaties
Sonische, elektrische tandenborstel
Ingebouwde poetsdruksensor 1 poetsstand, 2 weken batterijduur

* dan een handtandenborstel
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