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Καλύτερη καταπολέμηση της πλάκας
Εύκολη μετάβαση από τη συμβατική οδοντόβουρτσα
Η μοναδική, δυναμική καθαριστική δράση της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας Philips Sonicare
φτάνει βαθιά ανάμεσα στα δόντια και στα ούλα, απαλά και αποτελεσματικά.
Προσφέρει κορυφαίο καθαρισμό
Αφαιρεί έως και 2 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές
οδοντόβουρτσες
Βελτιώνει αποδεδειγμένα τη στοματική υγιεινή
Η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare σας βοηθά να αποκτήσετε λευκότερα δόντια
Ένας εκπληκτικός τρόπος για να συνηθίσετε τη νέα σας οδοντόβουρτσα
Ασφαλής και ήπια σε ευαίσθητες περιοχές, ορθοδοντικές και οδοντιατρικές εργασίες
Σχεδιασμένα ειδικά για εσάς
Χρονοδιακόπτης που ενθαρρύνει 2 λεπτά σχολαστικού βουρτσίσματος
Βελτιώστε το βούρτσισμά σας
Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare

Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic

HX6511/50

Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

Αφαιρεί έως και 2 φορές περισσότερη οδοντική
πλάκα

Πρόγραμμα εύκολης έναρξης

Λειτουργίες
Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα
Περιλαμβάνεται
Λαβή: 1 EasyClean
Κεφαλή βουρτσίσματος: 1 κανονική ProResults C1
Βάση σύνδεσης: 1
Σχεδιασμός και φινίρισμα
Χρώμα: Πετρόλ

Η κατοχυρωμένη τεχνολογία Sonic αφαιρεί έως και 2
φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις
συμβατικές οδοντόβουρτσες.
Σας βοηθά να αποκτήσετε λευκότερα δόντια

Όταν ξεκινάτε κάτι καινούριο, μπορεί να χρειαστείτε
λίγο χρόνο μέχρι να το συνηθίσετε. Γι' αυτό τον
λόγο, το πρόγραμμα εύκολης έναρξης σάς δίνει την
επιλογή σταδιακής, ήπιας αύξησης της ισχύος
βουρτσίσματος τις πρώτες 14 φορές που θα
χρησιμοποιήσετε τη νέας σας οδοντόβουρτσα.

Καθαριστική απόδοση
Απόδοση: Αφαιρεί έως και 2 φορές περισσότερη
οδοντική πλάκα*
Καλύτερη στοματική υγιεινή: Συμβάλλει στην υγεία
των ούλων
Χρονομετρητής: SmarTimer και Quadpacer

Η μοναδική πραγματική τεχνολογία sonic
Ευκολία στη χρήση
Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κεφαλές που
κουμπώνουν εύκολα
Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 2 εβδομάδες
Ένδειξη μπαταρίας: Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare
συμβάλλει στην απομάκρυνση και τη μείωση των
λεκέδων, για ένα πιο λαμπερό χαμόγελο.
QuadPacer και Smartimer

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare
σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι
κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την
πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας
εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.
Ασφαλής και απαλή σύνθεση

Τεχνικές προδιαγραφές
Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο
Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου
Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Έως και 2
εβδομάδες
Ρεύμα
Τάση: 110-220 V
Σέρβις
Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Το σχολαστικό βούρτσισμα των δοντιών σας
διαρκεί μόνο 2 λεπτά. Το QuadPacer σας ενημερώνει
πότε έχετε αφιερώσει το βέλτιστο χρονικό διάστημα
σε κάθε τμήμα του στόματός σας, ενώ το SmarTimer
επισημαίνει πότε ολοκληρώνεται ο συνολικός
χρόνος. Συνδυαστικά σας βοηθούν να πετυχαίνετε
κάθε φορά τον συνιστώμενο χρόνο βουρτσίσματος.
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Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα απολαύσετε μια
ασφαλή εμπειρία βουρτσίσματος: Η sonic τεχνολογία
μας είναι κατάλληλη για χρήση με σιδεράκια,
σφραγίσματα, γέφυρες και όψεις και αποτρέπει την
τερηδόνα, ενώ βελτιώνει την υγεία των ούλων.

* *με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στη
λειτουργία Καθαρισμός
* συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

