
Escova de dentes
eléctrica sónica

HealthyWhite

 

2 modos

1 cabeça de escova

 
HX6711/02

Dentes mais saudáveis e mais brancos
A melhor escova de dentes para dentes mais brancos

Todas as pessoas gostam de um belo sorriso brilhante. Deixe brilhar a brancura

natural dos seus dentes. Foi comprovado que a escova de dentes eléctrica

Sonicare HealthyWhite HX6711/02 remove as manchas diárias dos seus dentes em

apenas duas semanas, com a utilização do modo Limpar e Branquear.

Proporciona uma limpeza superior

A acção de limpeza dinâmica da Sonicare provoca a penetração do fluido entre os

dentes

Remove até 2x mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Foi comprovado que melhora a saúde oral

A escova de dentes Philips Sonicare ajuda a branquear os dentes

Guia-o pelas recomendações da higiene dentária

Temporizador de dois minutos ajuda a cumprir o tempo de escovagem recomendado

O temporizador de intervalos Quadpacer encoraja uma escovagem cuidada

Oferece uma experiência de escovagem personalizada

Programa Easy-start para se habituar à experiência Sonicare

Modo Limpar e Branquear: remoção de manchas comprovada
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Destaques

Tecnologia sónica

A acção dinâmica exclusiva da escova de

dentes eléctrica Philips Sonicare alcança

profundamente entre os dentes e ao longo da

linha das gengivas, de forma delicada e eficaz.

Smartimer

O temporizador de 2 minutos nesta escova de

dentes eléctrica Philips Sonicare ajuda a

garantir o tempo de escovagem recomendado

por profissionais dentários

Quadpacer

O temporizador de intervalos de 30 segundos

indica quando concluiu cada quadrante da

boca e assinala quando deve avançar para

outra área, proporcionando uma limpeza mais

uniforme por toda a boca

Programa Easy-start

Aumenta lentamente a potência ao longo das

primeiras 14 utilizações para facilitar a

adaptação à escova de dentes eléctrica Philips

Sonicare

Modo Limpar e Branquear

2 minutos no modo Limpar com 30 segundos

adicionais no modo Branquear para se

concentrar nos dentes visíveis da frente.

Remove manchas diárias, como café, chá,

tabaco e vinho tinto. Branqueia os dentes em 2

tons em apenas 2 semanas.*

Ajuda a tornar os dentes mais brancos

O melhor branqueamento da Philips Sonicare:

esta escova de dentes ajuda a eliminar e a

reduzir as manchas nos seus dentes para um

sorriso mais brilhante.

Remove até 2x mais placa bacteriana

A tecnologia sónica patenteada remove até 2x

mais placa bacteriana do que uma escova de

dentes manual.
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Especificações

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

Limpar e branquear: Limpar 2 min. +

branquear 30 seg.

Itens incluídos

Pegas: 1 HealthyWhite

Cabeças de escova: 1 ProResults normal

Carregador: 1

Design e acabamento

Cor: Verde glaciar

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 62 000 movimentos da

escovagem/min.

Performance: Remove até 90% das manchas*

Benefícios para a saúde: Ajuda a melhorar a

saúde das gengivas

Benefícios de branqueamento: Branqueia os

dentes em até 2 tons

Temporizador: Smartimer e Quadpacer

Fácil de utilizar

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de

escova de encaixe fácil

Tempo de escovagem: Até 3 semanas **

Indicador de bateria: A luz indica o estado da

bateria

Pega: Design ergonómico esguio, Punho em

borracha para um manuseamento simples

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tipo de bateria: Iões de lítio

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): Até 3 semanas **

Potência

Voltagem: 110-220 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

* do que uma escova de dentes manual

* *com base em dois períodos de escovagens de dois

minutos por dia, no modo limpar
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