
 

 

Philips Sonicare 2 Series 
gum health
Sonische, elektrische 
tandenborstel

1 poetsstand
2 handvatten
2 opzetborstels
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V
u
Bie
ge
erbetert de gezondheid van 
w tandvlees tot 100%
dt superieure tandplakverwijdering en uitzonderlijke reiniging tussen de tanden om de 

zondheid van uw tandvlees te verbeteren.

Verzorgt uw tandvlees beter dan een gewone tandenborstel
• De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

Superieure reiniging die u kunt zien en voelen
• Moeilijk bereikbare plaatsen worden beter gereinigd dan met een gewone tandenborstel
• Opzetborstel met gebogen nek voor een betere toegang tot de kiezen

Voor een optimaal aangepaste poetservaring
• Het EasyStart-programma helpt u om te wennen aan de tandenborstel bij overgang van een 

handtandenborstel

Aanbevolen door tandartsen overal ter wereld
• Veilig voor beugels, behandelde tanden en facings

Helpt u de aanbevelingen van de tandarts op te volgen
• SmarTimer helpt u de aanbevolen poetstijd aan te houden
• Quadpacer-intervaltimer stimuleert grondig poetsen



 Betere toegang tot de kiezen

De slanke opzetborstel met gebogen nek zorgt 
voor een betere toegang tot de kiezen en 
moeilijk bereikbare plaatsen

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

Sonische technologie

Onze sonische technologie zorgt voor een 
unieke dynamische reinigingsfunctie die 

vloeistof diep tussen de tanden en langs de 
tandvleesrand stuwt voor een grondige, maar 
zachte reiniging

EasyStart

De EasyStart-functie past de sterkte van de 
tandenborstel aan tijdens de eerste 14 
poetsbeurten om u te laten wennen aan de 
Sonicare-ervaring, voor een gestroomlijnde 
overgang van een handtandenborstel

Quadpacer

Voorzien van een Quadpacer-intervaltimer om 
het grondig poetsen van de hele mond te 
stimuleren. De tandenborstel geeft iedere 30 
seconden een pieptoon, wat betekent dat het 
tijd is om een ander deel van de mond te 
poetsen.

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.

SmarTimer

Deze Philips Sonicare elektrische 
tandenborstel heeft een speciale SmarTimer 
om u te helpen de door tandartsen aanbevolen 
poetstijd van twee minuten aan te houden
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Kenmerken
Sonische, elektrische tandenborstel
1 poetsstand 2 handvatten, 2 opzetborstels
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Poetsstanden
• Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Meegeleverde artikelen
• Handvatten: 2 2-serie voor gezond tandvlees
• Opzetborstels: 2 ProResults-borstels voor gezond 

tandvlees
• Docking station: 1

Ontwerp en afwerking
• Kleur: Zwart, Pastelroze

Reinigingsprestaties
• Snelheid: Tot 31.000 poetsbewegingen/min
• Performance: Verwijdert tot 7 keer meer 

tandplak*
• Gezondheidsvoordelen: Verbetert de gezondheid 

van uw tandvlees
• Timer: SmarTimer en Quadpacer

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

Service
• Garantie: 2 jaar beperkte garantie
•
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Specificaties
Sonische, elektrische tandenborstel
1 poetsstand 2 handvatten, 2 opzetborstels

* dan een handtandenborstel
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