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Usmerjena čistoča
Pritrdljiva glava električne zobne ščetke Sonicare

Z manjšo glavo električnih zobnih ščetk Philips Sonicare H6023/05 lahko ščetko

enostavno upravljate in jo usmerite na področja, ki jih je težko doseči.

Popolnoma čist občutek v vaših ustih

Poševne in krožno prirezane ščetine povečajo območje čiščenja

Zaobljene ščetine se prilegajo naravni obliki zob

Oblika glave ščetke izboljša zvočno gibanje

Ščetko enostavno usmerite na težko dosegljiva področja

Majhne glave ščetke omogočajo čiščenje tudi zelo ozkih mest med zobmi

Omogoča izboljšano delovanje

Ščetine s prikazom obrabljenosti poskrbijo za učinkovito čiščenje

Glava ščetke ustreza različnim ročajem

Pritrdljiva glava ščetke



Kompaktne glave zobne ščetke Sonic HX6023/05

Značilnosti Specifikacije

Pritrdljiva glava ščetke

Enostavna namestitev glave ščetke in čiščenje

ročaja

Poševne in krožno prirezane ščetine

Poševne in krožno prirezane ščetine

omogočajo zaobljeno območje čiščenja in pri

krožnih gibih glave ščetke zagotavljajo stik s

površino zob in dlesni ter tako pri isti velikosti

glave očistijo večjo površino.

Zaobljene ščetine

Ščetine elektronske zobne ščetke Philips

Sonicare so prirezane v zaobljen vzorec in se

tako prilegajo naravni obliki zob. Ergonomsko

oblikovani vrhovi in vbočeni predeli po dolžini

glave ščetke se prilegajo topografiji zob in

dosegajo tudi prostore med zobmi, zato med

ščetkanjem ne boste izpustili nobenega mesta.

Izboljšano čiščenje

Premišljena zasnova in natančna izdelava

zagotavljata popolno čiščenje, ko te

nadomestne glave ščetke Philips Sonicare

uporabljate skupaj z zvočnim gibanjem in

prilagodljivimi načini ščetkanja.

Prikaz izrabljenosti

Posebne ščetine vas opomnijo, kdaj je treba

zamenjati glavo ščetke. Po treh mesecih

običajne uporabe se ščetine izrabijo, zato se

zmanjša učinkovitost ščetke. Glavo ščetke

zamenjajte vsake 3 mesece.

Majhne glave ščetke

Zaobljena oblika ščetin na manjši površini prav

tako temeljito čisti kot druge glave ščetk

Sonicare in z njo lahko dosežete težavne

predele, na katere vas je opozoril zobozdravnik.

S tako oblikovano ščetko lahko dosežete ozka

mesta med zobmi, kjer se nabirajo zobne

obloge in nastajajo madeži.

Enostavna uporaba

Primerno za te modele: FlexCare+, FlexCare,

HealthyWhite, HydroClean, EasyClean,

DiamondClean

Tehnične specifikacije

Čas delovanja: Za optimalne rezultate

priporočamo, da glavo ščetke menjate vsake

tri mesece.

Nadomestno: Ščetine s prikazom izrabljenosti

zbledijo, ko je glavo treba zamenjati.

Teža in dimenzije

Dimenzije embalaže glave ščetke: 21,6 (V) x

7,0 (Š) x 2,2 (G) cm

Teža embalaže glave ščetke: 0,056 kg

Priloženi predmeti

Higienski potovalni pokrovček: 3 kos
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