
Sistema de desinfecção de
cabeças de escova por UV

HX7990

Mata 99%* das bactérias na cabeça da sua escova

A Philips Sonicare apresenta uma nova inovação com um Sistema de desinfecção por UV que ajuda a matar até

99% das bactérias* na sua escova de dentes. Basta premir um botão, a tecnologia de limpeza por UV

desinfecta a cabeça da escova para limpar a totalidade das cerdas.

Desinfecte

A tecnologia de limpeza por UV ajuda a eliminar os germes na cabeça da escova

Reflexo de limpeza a toda a volta garantindo os melhores resultados

Um simples premir do botão protege contra os germes

Sistema de desligar automático após a conclusão do ciclo de 10 minutos

Armazenamento higiénico para a cabeça da escova

Funções adicionais

Compatível com cabeças de escovas Sonicare série e e ProResults

Compatível com cabeças de escovas Oral-B FlexiSoft e FlossAction
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Destaques Especificações

Tecnologia de limpeza UV

Tecnologia desinfectante por UV da Philips

especialmente concebida ajuda a eliminar os

germes nas cabeças de escovas.

Limpeza a toda a volta

O reflector distribui a luz desinfectante por toda

a parte superior da cabeça da escova,

oferecendo os melhores resultados.

Um toque

Um simples premir do botão protege contra os

germes.

Desligar automático

Desliga-se após a conclusão do ciclo de

limpeza de 10 minutos.

Armazenamento

Armazenamento higiénico para a cabeça da

escova.

 

Itens incluídos

Clipes da cabeça da escova

Sistema de desinfecção por UV

Especificações técnicas

Tipo de lâmpada: UV-C 254 nm

Consumo de energia: 5,4 a 100V / 6,0 a

240V W

Design e acabamento

Cor: Branca com base prateada
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