


Jordan Powered by Wilfa -sähköhammasharjat on kehitetty yhteis-
työssä kokeneen suunhoitotuotteiden ja hammasharjojen valmistajan 
Jordanin ja Norjan suurimman pienkodinkoneiden tuottajan Wilfan 
kanssa. 

Jordan Clean -sarjan hammasharjoissa yhdistyvät huippuluokan 
akunkesto, pohjoismainen design ja Soft Clean™ -teknologia,                           
joka tarjoaa vertaansa vailla olevaa hampaiden puhdistusta. 
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JORDAN CLEAN 
– UUDEN SUKUPOLVEN 
SÄHKÖHAMMASHARJAT

2



4 5

Useat hammaslääkärit suosittelevat 
sähköhammasharjan käyttöä - eikä suotta.         
Jatkuva, oikeanlainen harjaava liike sekä 
optimaalisen kokoinen harjauspää varmistavat,              
että sähköhammasharjaa käytettäessä puhdistus             
on tarkkaa ja tehokasta.

Kehittäessämme Jordan Clean -sarjaa olemme 
yhdistäneet Jordanin vuosien aikana karttuneen 
kokemuksen ja tiedon harjaspäiden teknologiasta 
Wilfan asiantuntijuuteen luotettavien elektroniikka-
laitteiden valmistajana. 

SoftClean™ on täysin uudenlainen harjauspäissä 
käytettävä teknologia. Harjauspään koko on 
optimoitu puhdistamaan hampaat yksitellen.                       
Lisäksi harjauspään harjakset on jaettu kolmeen 
puhdistusvyöhykkeeseen, joissa jokaisessa on 
erityyppiset harjakset. Tämän ansiosta sekä 
hampaat että ienrajat puhdistuvat tehokkaasti                        
ja hellävaraisesti.

Jordan Clean -sarja nostaa akun keston ja 
kapasiteetin täysin uudelle tasolle. Sisäisellä 
litiumioniakulla varustettuja harjoja voidaan käyttää 
jopa kuukauden ajan yhdellä latauksella(1). 
Litiumakku tarjoaa paitsi suuremman kapasiteetin            
ja täyden tehon aina latauksen loppuun asti, myös 
pidemmän käyttöiän, sillä se kestää enemmän 
latauksia kuin perinteinen ladattava akku. Lisäksi 
litiumakuissa ei ole juuri lainkaan itsepurkautumis 
-ilmiötä, kuten useissa tavanomaisissa akuissa.

(1) Lukuunottamatta perusmallia Jordan Clean, jonka 
Ni-MH akku kestää 2 viikkoa täydellä latauksella.

JORDAN CLEAN 
– OPTIMAALISTA 
HAMPAIDEN PUHDISTUSTA

Ainutlaatuisen SoftClean™-teknologian                              
ja huippuluokan akkukapasiteetin lisäksi                      
Jordan Clean -sarjan hammasharjoja                 
luonnehtii pohjoismainen design. Muotoilu 
perustuu pohjoismaiseen selkeyteen ja 
helppokäyttöisyyteen. Tyylikäs ja linjakas 
muotoilu auttaa myös pitämään sähkö-
hammasharjan ja laturin puhtaana. 

Jordan Clean -sarja on voittanut                            
kansainväliset Reddot Design Award 2014         
sekä iF Design Award 2015 -muotoilupalkinnot.

..JA PALKITTUA MUOTOILUA!
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PITKÄKESTOINEN  
AKKU

Wilfan litiumakkuteknologia tarjoaa ylivoimaisen akkukapasiteetin            
ja akunkeston. Ainoastaan 5 tunnin latauksella harjaat hampaitaisi 
kokonaisen kuukauden(2) eli 120 minuuttia harjatessasi kaksi 
minuuttia aamuin illoin.

Litiumakun teho ei hiivu, vaan se antaa tehoa täysillä ja tasaisesti 
aina latauksen loppumiseen saakka. Lisäksi litiumakun käyttöikä                
on pitkä, sillä se kestää useampia latauksia kuin tavanomaiset akut.

Jordan Powered by Wilfa sähköhammasharjan mukana toimitetaan 
fiksu ja tyylikäs alusta, joka toimii myös lataustelineenä. Voit 
yhdistää lataustelineeseen irrotettavan USB-johdon ja ladata 
hammasharjan joko verkkovirrassa tai kannettavan tietokoneen tai 
muun latauslaitteen avulla(2). Lataat sähköhammasharjasi siis yhtä 
helposti sekä kotona että matkalla. 

(2) 5 tunnin lataus ja USB-latausmahdollisuus koskee malleja Clean Fresh, 
Premium ja Premium+. Tavanomaisen Ni-Mh akulla varustetun hammasharjan 
sekä Jordan Clean Plus & Travel -mallien täyteen lataaminen voi kestää 17-18 
tuntia. Jordan Clean Travel -mallissa on USB-lataus, ei verkkovirtapistoketta.

(3) Pikalataus vain malleissa Clean Fresh, Premium ja Premium+.

PIKALATAUS

Jos et ehdi odottamaan akun täyteen latautumista viittä tuntia, 
saat jopa viikon edestä harjausaikaa vain 20 minuutin 
pikalatauksella(3).

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN DESIGN

Jordan Clean sähköhammasharjan ainutlaatuisen 
latausteknologian ansiosta vältyt johtovyyhdeiltä kylpyhuoneessa 
ja sähköhammasharjan voi jättää esille samalla tavalla kuin 
käsikäyttöisen hammasharjan. Lisäksi harjan täysin vedenpitävä 
design takaa sen, ettei sinun tarvitse välttää haastaviakaan 
olosuhteita. 

Jordan 
sähköhammasharja

Tavallinen
sähköhammasharja
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SOFTCLEAN™ 
 
SoftClean™ -teknologia perustuu tehokkaiden, erityyppisten 
harjasten ainutlaatuiseen yhdistelmään yhdessä harjauspäässä. 
Harjauspää on kooltaan pieni ja sopii erinomaisesti hampaan 
rakenteelle. Parhaan mahdollisen, perusteellisen ja hellävaraisen 
puhdistustuloksen varmistaa Jordan SoftClean™ -harjauspään kolme 
puhdistusvyöhykettä. Hampaan eri alueiden puhdistuksesta 
vastaavat harjakset on jaettu tyyppinsä mukaan kolmeen eri 
alueeseen keskelle, sivuille ja ylä/alapuolelle:

PUHTAAT HAMPAAT, TERVEET IKENET

Nämä seikat liittyvät kiinteästi yhteen: 
pitääksesi huolta hampaistasi, sinun               
tulee pitää huolta ikenistäsi.

SoftClean™ on suunniteltu huolehtimaan 
sekä hampaista että ikenistä. Terävöitetty, 
kartiomainen harjaspää yltää helpommin 
koko hampaan ympärille ja puhdistaa 
myös ienrajat tehokkaasti. Pehmeä, 
kartiomainen harjas on lisäksi pyöreää 
harjaspäätä pinta-alaltaan pienempi, joten 
se on tutkitusti hellävaraisempi ikenille.

     HAMMASVÄLIT

Pyramidin muotoiset 
harjakset ulottuvat 
ahtaisiin paikkoihin ja 
puhdistavat plakin 
tehokkaasti.

    IENRAJA

Erittäin pehmeät 
kartiomaiset harjakset 
puhdistavat 
hellävaraisesti ja 
tehokkaasti ienrajan. 

   HAMPAAN PINNAT

Korkealaatuiset 
harjakset harjauspään 
keskiössä puhdistavat 
tehokkaasti hampaan 
pinnan laajemmalta 
alueelta.

Tavanomainen harjaspää 
vasemmalla ja kartiomainen 
Jordan SoftClean™ harjas oikealla.
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OSKILLOIVA LIIKE

Harjauspää pyörii nopeasti puolelta toiselle. Ovaalin-                             
muotoinen harjauspää mahdollistaa laajan liikkeen                                  
hammasvälien puhdistukseen ja pienemmän liikkeen                                              
ienrajaan, mikä vähentää ikenen ärsytystä. 
Jordan Cleanin standardi oskillointinopeus on 8,800 rpm,                     
tosin Jordan Clean Premium ja Premium+ malleissa                                       
oskillointinopeus on jopa 10,000 rpm korkeimmalla 
nopeusasetuksella. 

Kartiomainen
Jordan SoftClean™ harjas

Tavanomainen pyöreä 
harjaspää

HUIPPULAADUKKAAT HARJAKSET

Jordanin vuosien aikana karttuneen 
ammattitaidon ja tiedon ansiosta olemme 
kehittäneet harjauspäät, joiden 
huippulaadukkaat harjakset puhdistavat 
optimaalisesti ja hellävaraisesti. 

Harjakset on valmistettu erittäin laadukkaasta 
materiaalista. Dupont PA6.12 säikeet 
yhdistettynä eri ominaisuuksilla varustettuihin 
säikeisiin, kuten Pedex Structure ja Pedex 
Spiral Magic takaavat, että jopa 
mikroskooppisella tasolla harjauspäämme 
ovat huippuluokkaa.

Mikroskooppinen kuva 
Sensitive ja Whitening 
harjaspäiden säikeistä

Mikroskooppinen kuva 
Whitening harjaspään 
säikeistä
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KUINKA KÄYTÄT 
JORDAN CLEAN 
-SÄHKÖHAMMASHARJAA 

On suositeltavaa ladata akku täyteen ennen ensimmäistä 
käyttökertaa. Aseta harjauspää harjaan kääntämällä sitä 
myötäpäivään, kunnes harjauspää naksahtaa paikalleen;             
harjakset osoittavat suoraan eteenpäin 
ja takana olevat merkkiviivat ovat 
linjassa. Laita hammastahnaa 
harjauspäähän ja pidä harjaa hammasta 
vasten 45 asteen kulmassa. Käynnistä 
hammasharja ja liikuta sitä hitaasti 
hampaan yli. Sähköhammasharjaa 
käytettäessä on tärkeää harjata hampaat 
yksi hammas kerrallaan.

KÄYTÄ TARPEEKSI AIKAA

Hampaita suositellaan harjattavan 
kerrallaan ainakin 2 minuuttia. Suun 
jokaiseen neljään alueeseen (ylähampaat 
oikealla ja vasemmalla sekä alahampaat 
oikealla ja vasemmalla) tulisi käyttää 30 
sekuntia kuhunkin. Jordan Clean -sarjan 
hammasharjoissa on sisäänrakennettu 
ajastin, joka värähtää aina 30 sekunnin 
välein. 

ÄLÄ HARJAA LIIAN KOVAA

Jos harjaat hampaitasi liian kovaa, voit vahingoittaa kiillettä ja 
varsinkin ikeniäsi. Jordan Clean -sarjan hammasharjoissa on 
painetunnistin, joka huomauttaa jos harjaat liian kovaa painaen(5).

PUHDISTUS

Harjauksen jälkeen poista harjauspää harjasta, huuhtele se 
kokonaan ja poista hammastahnan jäämät. Hammasharjan varsi              
on 100% vedenkestävä ja voidaan myös huuhdella vedellä.

(5) Painetunnistin vain malleissa Clean Fresh, Premium and Premium+.

HAMMASLÄÄKÄRIT SUOSITTELEVAT, ETTÄ HARJAUSPÄÄ  
VAIHDETAAN UUTEEN KOLMEN KUUKAUDEN VÄLEIN

Valitse omiin tarpeisiisi soveltuva harjauspää ja vaihda se 
säännöllisesti. Näin pidät hampaasi ja ikenesi puhtaina ja terveinä.

(4) Jordan WhiteTechTM -teknologia koostuu 2-komponettisäikeistä harjauspään keskiössä ja 
ulkoreunoilla. Säikeiden terävät reunat ehkäisevät tummentumien muodostumista ja kierretty 
muoto helpottaa harjasten jakautumista laaja-alaisesti hampaan pinnalla.

     CLEAN

Tehokas harjauspää laadukkailla harjaksilla ja 
ainutlaatuisella harjasyhdistelmällä puhdistaa 
hampaasi ja ikenesi tehokkaasti ja hellävaraisesti.  
 
     SENSITIVE

Erityisen hellävaraiseen puhdistukseen suunnitellut 
harjakset ovat pehmeitä, joustavia ja ohuita. 
Kartiomaisten harjaspäiden avulla puhdistetaan myös 
ahtaat paikat ja varsinkin ienraja, joihin tavanomaiset 
pyöristetyt harjaspäät eivät yllä. Keskiössä olevat 
harjakset on valmistettu materiaalista, johon on                            
lisätty harjaustehoa vahvistavia hiukkasia.  

     WHITENING

Tämän harjauspään erityiset Jordan WhiteTechTM (4) 
harjakset poistavat plakkia ja pintavärjäytymiä 
hampaan pinnalta erittäin tehokkaasti. Hammas-
tahnan kanssa käytettynä nämä harjakset vaikuttavat 
värjäytymien muodostumista vastaan jättäen 
hampaat luonnollisen valkoiseksi. Reunalla olevat 
spiraalimaiset harjakset levittävät hammastahnaa 
tehokkaasti ja vahvistavat puhdistusominaisuuksia. 
Keskiössä olevien harjasten materiaaliin on lisätty 
harjaustehoa vahvistavia hiukkasia.

SOFTCLEAN™ 
HARJAUSPÄÄT 



2 VIIKON 
AKKU-

KAPASITEETTI

1 NOPEUS  
8,800 RPM

MALLI: TB-60W

CLEAN 
 

TEHOKASTA PUHTAUTTA HYVÄLLÄ AKUNKESTOLLA

Jordan Clean on sarjan perusmalli perinteisellä Ni-MH akulla. Voit 
käyttää tätä harjaa kaikkien SoftClean™ -harjauspäiden kanssa: 
Clean, Sensitive ja Whitening. Tämän sähköhammasharjan pyörivä 
liike ja SoftClean™ -teknologia varmistavat erinomaisen 
lopputuloksen ja hellävaraisen puhdistuksen myös ikenille.

Hammasharjan nikkelimetallihydridiakun kapasiteetti antaa sinulle  
2 viikon harjausajan täydellä latauksella. Harjan 2 minuutin ajastin 
auttaa sinua harjaamaan suositellun ajan. Akun lataustason 
merkkivalo huomauttaa, kun hammasharjasi kaipaa latausta,                 
ja kun akku on täynnä.
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KORKEA NOPEUS

Jordan Clean hammasharjan                
nopeus tarjoaa oskilloivaa                    
liikettä 8,800 rpm (TB-60W)                          
/ 7,800 rpm (TB-50W)

PITKÄÄN KESTÄVÄ AKKU

Täyteen ladattuna Jordan 
Clean tarjoaa kaksi viikkoa 
harjausaikaa ennen kuin 
akku on ladattava uudelleen. 
Tämä vastaa 60 minuuttia 
harjausta, oletuksella 2 
minuuttia joka aamu ja ilta.

MALLI: TB-60W
TUOTENRO: 604103
EAN: 7044876041036
MYYNTIERÄ: 6KPL

MALLI: TB-50W
TUOTENRO: 604114
EAN: 7044876041142 
MYYNTIERÄ: 6KPL

1 NOPEUS  
7,800 RPM

MALLI: TB-50W
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CLEAN PLUS 
 

PUHTAAT HAMPAAT KAHDELLA NOPEUSASETUKSELLA JA 
HUIKEALLA LITIUMAKUN KAPASITEETILLA

Jordan Clean Plus on sähköhammasharja, joka tarjoaa puhtaan 
tunteen kuin hammaslääkärikäynnin jälkeen. Ainutlaatuinen 
harjasyhdistelmä SoftClean™ -teknologialla varustetussa 
harjauspäässä tarjoaa tehokkaan ja myös ikenille hellävaraisen 
puhdistuksen.

Jordan Clean Plus -mallissa on kaksi nopeusasetusta, joiden välillä 
voit valita käynnistyspainiketta painamalla ja pitämällä pohjassa 
noin yhden sekunnin ajan. Hammasharja aloittaa aina 
automaattisesti siitä nopeudesta, jolla käytit harjaa edellisen kerran. 

Tässä sähköhammasharjassa on erittäin pitkäkestoinen litiumakku, 
joka tarjoaa kuukauden harjausajan yhdellä latauksella. Harjan                  
2 minuutin ajastin auttaa sinua harjaamaan oikean ajan 
värähtämällä 30 sekunnin välein. Akun lataustason merkkivalo 
huomauttaa, kun hammasharjasi kaipaa latausta, ja kun akku on 
täynnä. 

1 KUUKAUDEN
LITIUMAKKU-
KAPASITEETTI

2 NOPEUTTA
7,200/8,800  

RPM

MALLI: TBPL-110W
TUOTENRO: 604115
EAN: 7044876041159 
MYYNTIERÄ: 6KPL

KAKSI NOPEUSASETUSTA

Voit valita itsellesi sopivimman 
pyörintänopeuden. Pidä 
käynnistyspainiketta pohjassa 
vaihtaaksesi nopeuden 8,800                  
ja 7,200 rpm:n välillä.

PITKÄKESTOINEN AKKU

Täyteen ladattuna Jordan Clean               
Plus tarjoaa kokonaisen kuukauden 
harjausaikaa. Voit siis harjata 120 
minuuttia eli 2 minuuttia aamuin  
illoin, ennen kuin akku on ladattava 
uudelleen. Akun täyteen lataaminen 
kestää 17 tuntia. 

15
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CLEAN PLUS 
 

PUHTAAT HAMPAAT KAHDELLA NOPEUSASETUKSELLA JA 
HUIKEALLA LITIUMAKUN KAPASITEETILLA

Jordan Clean Plus on sähköhammasharja, joka tarjoaa puhtaan 
tunteen kuin hammaslääkärikäynnin jälkeen. Ainutlaatuinen 
harjasyhdistelmä SoftClean™ -teknologialla varustetussa 
harjauspäässä tarjoaa tehokkaan ja myös ikenille hellävaraisen 
puhdistuksen.

Jordan Clean Plus -mallissa on kaksi nopeusasetusta, joiden välillä 
voit valita käynnistyspainiketta painamalla ja pitämällä pohjassa 
noin yhden sekunnin ajan. Hammasharja aloittaa aina 
automaattisesti siitä nopeudesta, jolla käytit harjaa edellisen kerran. 

Tässä sähköhammasharjassa on erittäin pitkäkestoinen litiumakku, 
joka tarjoaa kuukauden harjausajan yhdellä latauksella. Harjan                  
2 minuutin ajastin auttaa sinua harjaamaan oikean ajan 
värähtämällä 30 sekunnin välein. Akun lataustason merkkivalo 
huomauttaa, kun hammasharjasi kaipaa latausta, ja kun akku on 
täynnä. 

KUUKAUDEN HYMY SINULLE JA HÄNELLE! 

Jordan Clean Plus TBPL-120W on saatavilla myös 
tuplapakkauksena, joka sisältää kaksi 
sähköhammasharjaa ja yhden lataustelineen. 

TUPLAPAKKAUS:
MALLI: TBPL-120W TWIN PACK
TUOTENRO: 604113
EAN: 7044876041135
MYYNTIERÄ: 6KPL

KAKSI NOPEUSASETUSTA

Voit valita itsellesi sopivimman 
pyörintänopeuden. Pidä 
käynnistyspainiketta pohjassa 
vaihtaaksesi nopeuden 9,800                  
ja 8,200 rpm:n välillä.

PITKÄKESTOINEN AKKU

Täyteen ladattuna Jordan Clean               
Plus tarjoaa kokonaisen kuukauden 
harjausaikaa. Voit siis harjata 120 
minuuttia eli 2 minuuttia aamuin  
illoin, ennen kuin akku on ladattava 
uudelleen. Akun täyteen lataaminen 
kestää 17 tuntia. 

MALLI: TBPL-120W
TUOTENRO: 604102
EAN: 7044876041029 
MYYNTIERÄ: 6KPL

1 KUUKAUDEN
LITIUMAKKU-
KAPASITEETTI

2 NOPEUTTA
8,200/9,800  

RPM
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CLEAN TRAVEL 
 

PALJON MATKUSTAVAN SÄHKÖHAMMASHARJA LITIUMAKULLA 
JA ÄLYKKÄÄLLÄ LATAUSTEKNOLOGIALLA

Jordan Clean Travel sähköhammasharja pitää hampaat puhtaana 
sekä kotona ja matkoilla. Harjauspään ainutlaatuinen harjasyhdis-
telmä SoftClean™ -teknologialla tarjoaa tehokkaan ja myös ikenille 
hellävaraisen puhdistuksen. 

Jordan Clean Travel -harjan mukana on kompakti matkakotelo, 
jonka kanssa harja on kätevä ottaa mukaan matkalle. Hammas-
harjan lataat USB-latausjohdolla suoraan harjan pohjasta. Mukana 
toimitettava micro-USB adapteri mahdollistaa latauksen moni-
puolisesti erilaisten kannettavien laitteiden, kuten tietokoneen, 
puhelimen tai tabletin avulla.

Tässä sähköhammasharjassa on erittäin pitkäkestoinen litiumakku, 
joka tarjoaa kuukauden harjausajan yhdellä latauksella. Harjan                  
2 minuutin ajastin auttaa sinua harjaamaan oikean ajan värähtä-
mällä 30 sekunnin välein. Akun lataustason merkkivalo huomaut-
taa, kun hammasharjasi kaipaa latausta ja kun akku on täynnä.

Jordan Clean Travel -mallissa on kaksi nopeusasetusta, joiden 
välillä voit valita käynnistyspainiketta painamalla ja pitämällä 
pohjassa noin yhden sekunnin ajan. Hammasharja aloittaa aina 
automaattisesti siitä nopeudesta, jolla käytit harjaa edellisen kerran. 

1 KUUKAUDEN
LITIUMAKKU-
KAPASITEETTI

2 NOPEUTTA
7,200/8,800  

RPM

MALLI: TBPL-100GY
TUOTENRO: 604116
EAN: 7044876041166 
MYYNTIERÄ: 6KPL
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KAKSI 
NOPEUSASETUSTA

Voit valita itsellesi sopi-
vimman pyörintänopeu-
den. Pidä käynnistys-
painiketta pohjassa 
valitaksesi nopeus  
8,800 tai 7,200 rpm. 

PITKÄKESTOINEN 
AKKU

Täyteen ladattuna Jordan 
Clean Travel tarjoaa 
kuukauden harjausajan. 
Voit siis harjata 120 
minuuttia eli 2 minuuttia 
aamuin illoin, ennen kuin 
akku on ladattava uudel-
leen. Harjan lataat USB-
johdolla. Akun täyteen 
lataaminen kestää 18 
tuntia. 



1 KUUKAUDEN
LITIUMAKKU-
KAPASITEETTI

2 NOPEUTTA
9,800/8,200  

RPM

IRROTETTAVA 
USB-LATURI

PAINE-
TUNNISTIN

CLEAN FRESH 
 

PUHTAAT HAMPAAT KOTONA JA MATKALLA - KAKSI NOPEUS-    
ASETUSTA, LITIUMAKKU JA IRROTETTAVA USB-LATURI

Jordan Clean Fresh on täysin uudentyyppinen sähköhammasharja. 
Sen pyörivä liike ja SoftClean™ -teknologia varmistavat erinomaisen 
lopputuloksen ja hellävaraisen puhdistuksen myös ikenille. Jordan 
Clean Fresh on saatavilla neljässä raikkaassa värissä.

Jordan Clean Fresh -mallissa on kaksi nopeusasetusta, joiden 
välillä voit valita käynnistyspainiketta painamalla ja pitämällä 
pohjassa noin yhden sekunnin ajan. Hammasharja aloittaa aina 
automaattisesti siitä nopeudesta, jolla käytit harjaa edellisen kerran. 

Tässä sähköhammasharjassa on erittäin pitkäkestoinen litiumakku, 
joka tarjoaa kuukauden harjausajan yhdellä latauksella. Harjan                  
2 minuutin ajastin auttaa sinua harjaamaan oikean ajan ja 
painetunnistin huomauttaa, jos harjaat liian kovaa. Akun 
lataustason merkkivalo huomauttaa, kun hammasharjasi kaipaa 
latausta, ja kun akku on täynnä. 

Irrotettava USB-laturi helpottaa käyttöä. Voit unohtaa johtovyyhdit 
ja jättää muotoilupalkitun hammasharjan vain alustassaan esille 
kylpyhuoneeseen!

Lisävarusteena saatavassa matkakotelossa sähkö-                               
hammasharjasi kulkee mukana pitäen hampaasi                                           
puhtaana myös reissussa! Koteloon mahtuu                                    
hammasharjan lisäksi kaksi vaihtopäätä.
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KAKSI NOPEUSASETUSTA

Voit valita itsellesi sopivimman 
pyörintänopeuden. Pidä 
käynnistyspainiketta pohjassa 
vaihtaaksesi nopeuden 9,800                  
ja 8,200 rpm:n välillä.

PAINETUNNISTIN

Painetunnistin huomauttaa,                   
jos harjaat liian kovaa.

PITKÄKESTOINEN AKKU

Täyteen ladattuna Jordan Clean 
Fresh tarjoaa kokonaisen kuukau-
den harjausaikaa. Voit siis harjata  
120 minuuttia eli 2 minuuttia              
aamuin illoin, ennen kuin akku on 
ladattava uudelleen. Akun täyteen 
lataaminen kestää 5 tuntia, mutta                 
jo 20 minuutin lataus riittää anta-
maan viikon verran harjausaikaa. 

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN, 
JOHTOVYYHDITÖN DESIGN

Pitkäkestoisen akun ja irrotettavan 
USB-laturin ansiosta voit                 
säilyttää johdon muualla kuin 
kylpyhuoneessa ja jättää vain 
hammasharjan esille. 

MALLI: TB120-B (SININEN)
TUOTENRO: 604109
EAN: 7044876041098
MYYNTIERÄ: 6KPL

MALLI: TB120-GR (VIHREÄ)
TUOTENRO: 604111
EAN: 7044876041111
MYYNTIERÄ: 6KPL

MALLI: TB120-P (PINKKI)
TUOTENRO: 604108
EAN: 7044876041081
MYYNTIERÄ: 6KPL

MALLI: TB120-GY (HARMAA)
TUOTENRO: 604110
EAN: 7044876041104
MYYNTIERÄ: 6KPL

MATKAKOTELO
MALLI: TCASET-120
TUOTENRO: 604112
EAN: 7044876041128
MYYNTIERÄ: 6KPL



1 KUUKAUDEN
LITIUMAKKU-
KAPASITEETTI

3 NOPEUTTA 
10,000/9,000/ 

8,000 RPM

PAINE-
TUNNISTIN

MATKAKOTELOIRROTETTAVA 
USB-LATURI

CLEAN PREMIUM 
 

UUSI STANDARDI SÄHKÖHAMMASHARJOILLE ON ASETETTU

Jordan Clean Premium sähköhammasharjan pyörivä liike ja 
SoftClean™ -teknologia varmistavat erinomaisen lopputuloksen ja 
hellävaraisen puhdistuksen myös ikenille. Hopeanvärisen, tyylikkään 
hammasharjan mukana toimitetaan matkakotelo, jossa on tilaa 
kahdelle harjauspäälle.

Jordan Clean Premium -mallissa on kolme nopeusasetusta, jotka on 
sovitettu kullekin harjauspäälle: Clean, Sensitive ja Whitening. 
Valitaksesi nopeuden, paina käynnistyspainiketta ja pidä sitä 
pohjassa noin yhden sekunnin ajan. Hammasharja aloittaa aina 
automaattisesti siitä nopeudesta, jolla käytit harjaa edellisen kerran. 

Tässä sähköhammasharjassa on erittäin pitkäkestoinen litiumakku, 
joka tarjoaa kuukauden harjausajan yhdellä latauksella. Harjan            
2 minuutin ajastin auttaa sinua harjaamaan oikean ajan ja 
painetunnistin huomauttaa, jos harjaat liian kovaa. Akun lataustason 
merkkivalo huomauttaa, kun hammasharjasi kaipaa latausta, ja kun 
akku on täynnä. 

Irrotettava USB-laturi helpottaa käyttöä. Voit unohtaa johtovyyhdit ja 
jättää muotoilupalkitun hammasharjan vain alustassaan esille 
kylpyhuoneeseen!

Tyylikäs matkakotelo varmistaa harjan siistin ja hygieenisen 
säilytyksen myös matkalla. Korkean akkukapasiteetin ansiosta voit 
jättää laturin kotiin ollessasi matkalla kuukautta lyhyemmän ajan.
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KOLME NOPEUSASETUSTA 

Pidä käynnistyspainiketta                   
pohjassa vaihtaaksesi nopeuden 
10,000, 9,000 ja 8,000 rpm:n 
välillä. Voit valita itsellesi 
sopivimman pyörintänopeuden. 

PAINETUNNISTIN

Painetunnistin huomauttaa,                   
jos harjaat liian kovaa.

PITKÄKESTOINEN AKKU

Täyteen ladattuna Jordan Clean 
Premium tarjoaa kokonaisen  
kuukauden harjausaikaa. Voit siis 
harjata 120 minuuttia eli 2 minuuttia              
aamuin illoin, ennen kuin akku on 
ladattava uudelleen. Akun täyteen 
lataaminen kestää 5 tuntia, mutta                 
jo 20 minuutin lataus riittää anta-
maan viikon verran harjausaikaa.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN DESIGN, 
EI JOHTOVYYHTEJÄ

Pitkäkestoisen akun ja irrotettavan 
USB-laturin ansiosta voit säilyttää 
johdon muualla kuin kylpyhuo-
neessa ja jättää vain hammas-
harjan esille. Matkakotelossa on 
tilaa kahdelle vaihtopäälle.

MALLI: TBP-120S
TUOTENRO: 604101
EAN: 7044876041012
MYYNTIERÄ: 6KPL



1 KUUKAUDEN
LITIUMAKKU-
KAPASITEETTI

3 NOPEUTTA 
10,000/9,000/ 

8,000 RPM

PAINE-
TUNNISTIN

MATKAKOTELO 
USB-LATURILLA

IRROTETTAVA 
USB-LATURI

CLEAN PREMIUM+ 
 

SARJAN HUIPPUMALLI JORDAN CLEAN PREMIUM+ 

Jordan Clean Premium+ sähköhammasharjan pyörivä liike ja 
SoftClean™ -teknologia varmistavat erinomaisen lopputuloksen ja 
hellävaraisen puhdistuksen myös ikenille. Erittäin tyylikäs musta 
viimeistely ja mukana toimitettava, integroidulla USB-laturilla 
varustettu matkakotelo tekevät Jordan Clean Premium+ harjasta 
sarjan huippumallin. 

Jordan Clean Premium+ mallissa on kolme nopeusasetusta, jotka on 
sovitettu kullekin harjauspäälle: Clean, Sensitive ja Whitening. 
Valitaksesi nopeuden, paina käynnistyspainiketta ja pidä sitä 
pohjassa noin yhden sekunnin ajan. Hammasharja aloittaa aina 
automaattisesti siitä nopeudesta, jolla käytit harjaa edellisen kerran. 

Tässä sähköhammasharjassa on erittäin pitkäkestoinen litiumakku, 
joka tarjoaa kuukauden harjausajan yhdellä latauksella. Harjan           
2 minuutin ajastin auttaa sinua harjaamaan oikean ajan ja 
painetunnistin huomauttaa, jos harjaat liian kovaa. Premium+ 
mallissa on akun lataustason ilmaisin, joka näyttää lataustason 
jatkuvasti. 

Irrotettava USB-laturi helpottaa käyttöä. Voit unohtaa johtovyyhdit ja 
jättää muotoilupalkitun hammasharjan vain alustassaan esille 
kylpyhuoneeseen!

Tyylikäs matkakotelo varmistaa harjan siistin ja hygieenisen 
säilytyksen myös matkalla. Voit ladata hammasharjan helposti 
matkakotelossaan liittämällä USB-johdon kotelon ulkopuolella 
sijaitsevaan USB-kytkimeen.
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KOLME NOPEUSASETUSTA

Pidä käynnistyspainiketta                   
pohjassa vaihtaaksesi nopeuden 
10,000, 9,000 ja 8,000 rpm:n 
välillä. Voit valita itsellesi 
sopivimman pyörintänopeuden.

PAINETUNNISTIN

Painetunnistin huomauttaa,                   
jos harjaat liian kovaa.

PITKÄKESTOINEN AKKU

Täyteen ladattuna Jordan Clean 
Premium+ tarjoaa kokonaisen 
kuukauden harjausaikaa. Voit siis 
harjata 120 minuuttia eli 2 minuuttia              
aamuin illoin, ennen kuin akku on 
ladattava uudelleen. Akun täyteen 
lataaminen kestää 5 tuntia, mutta                 
jo 20 minuutin lataus riittää anta-
maan viikon verran harjausaikaa.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN DESIGN,  
EI JOHTOVYYHTEJÄ

Pitkäkestoisen akun ja irrotettavan 
USB-laturin ansiosta voit säilyttää 
johdon muualla kuin kylpyhuo-
neessa ja jättää vain hammas-
harjan esille. Matkakotelossa on 
USB-laturi.

MALLI: TBPX-120B
TUOTENRO: 604100
EAN: 7044876041005
MYYNTIERÄ: 6KPL
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JORDAN VAIHTOPÄÄT

4 CLEAN-HARJAUSPÄÄTÄ
MALLI: TBRF-4XC
TUOTENRO: 604104
EAN: 7044876041043
MYYNTIERÄ: 12KPL

2 CLEAN-HARJAUSPÄÄTÄ
MALLI: TBRF-2XC
TUOTENRO: 604107
EAN: 7044876041074
MYYNTIERÄ: 12KPL

2 SENSITIVE-HARJAUSPÄÄTÄ
MALLI: TBRF-2XS
TUOTENRO: 604106
EAN: 7044876041067
MYYNTIERÄ: 12KPL

2 WHITENING-HARJAUSPÄÄTÄ
MALLI: TBRF-2XW
TUOTENRO: 604105
EAN: 7044876041050
MYYNTIERÄ: 12KPL

VALITSE HARJAUSPÄÄ TARPEESI MUKAAN 

Kaikissa vaihtopäissä on Jordan SoftClean™ -teknologia,                               
joka takaa tehokkaan ja hellävaraisen puhdistuksen. 

Kaikkia Jordan Clean -vaihtopäitä voidaan käyttää kaikkien                   
Jordan Powered by Wilfa -sähköhammasharjojen kanssa.

Valkaiseva

WHITENING

Erityisen hellävarainen

SENSITIVE

Normaali

CLEAN

CLEAN

Normaali harjauspää tehokkaaseen                                       
ja hellävaraiseen puhdistukseen.

SENSITIVE

Erittäin hellävaraiseen, kuitenkin                          
tehokkaaseen puhdistukseen. 

WHITENING

Tehokkaaseen plakin ja pintavärjäytymien poistoon 
Sinulle, joka toivot luonnollisen valkoista hymyä.



MAAHANTUONTI SUOMESSA: 
OY WILFA SUOMI AB

ASIAKASPALVELU@WILFA.FI
PUH. 09 680 34 80

WWW.WILFA.FI/JORDAN


