
Periuţă de dinţi
sonică electrică

EasyClean

 

1 mod

1 cap de periere

 
HX6511/50

Îndepărtare mai eficientă a plăcii bacteriene

Trecerea simplă de la o periuţă de dinţi manuală

Acţiunea dinamică unică de curăţare a periuţei electrice Philips Sonicare ajunge

delicat şi eficient adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.

Îţi oferă curăţare superioară

Elimină de până la 2 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

S-a dovedit că îmbunătăţeşte sănătatea orală

Periuţa de dinţi Philips Sonicare ajută la albirea dinţilor

Programul cu pornire uşoară îţi creează treptat rutina Philips Sonicare

Sigură şi delicată pe zonele sensibile, lucrările ortodontice şi dentare

Concepute pentru tine

Cronometrele încurajează un periaj riguros de 2 minute

Optimizează periajul

Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare



Periuţă de dinţi sonică electrică HX6511/50

Repere Specificaţii

Elimină de până la 2 ori mai multă placă

bacteriană

Tehnologia sonică patentată elimină de până

la 2 ori mai multă placă bacteriană decât o

periuţă de dinţi manuală

Ajută la albirea dinţilor

Periuţa de dinţi electrică Philips Sonicare ajută

la îndepărtarea şi reducerea petelor de pe dinţi

pentru un zâmbet mai strălucitor.

QuadPacer şi Smartimer

Un spălat riguros pe dinţi durează doar 2

minute. Cronometrul QuadPacer îţi arată când

ai petrecut durata optimă de timp în fiecare

zonă a gurii, în timp ce SmarTimer indică

scurgerea timpului total. Împreună te ajută să

atingi timpul recomandat de periere, de fiecare

dată.

Obişnuieşte-te cu noua ta rutină

Poate dura puţin să te obişnuieşti cu ceva nou.

Programul nostru cu pornire uşoară îţi oferă

opţiunea creşterii uşoare treptate a puterii de

periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale

noii periuţe de dinţi.

Tehnologie sonică unică

Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare

mobilizează apă între dinţi, iar mişcările sale

de periere desprind şi îndepărtează placa

bacteriană pentru o curăţare zilnică

excepţională.

Sigură şi delicată

Îţi garantăm o experienţă sigură de periere a

dinţilor: tehnologia noastră sonică este

adecvată pentru utilizare cu aparate dentare,

plombe, coroane şi faţete dentare, ajută la

prevenirea cariilor şi îmbunătăţeşte sănătatea

gingiilor.

Moduri

Clean: Pentru o curăţare zilnică impecabilă

Articole incluse

Mâner: 1 EasyClean

Cap de periere: 1 C1 ProResults standard

Încărcător: 1

Design şi finisaj

Culoare: Verde glacial

Performanţă de curăţare

Performanţă: Elimină de până la 2 ori mai

multă placă bacteriană*

Beneficii pentru sănătate: Contribuie la

îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor

Cronometru: Quadpacer şi SmarTimer

Uşor de utilizat

Sistem capete de periere: Capete de periere

cu aplicare rapidă

Timp de periere: Până la 2 săptămâni

Indicator baterie: Indicator luminos pentru

baterie

Mâner: Design ergonomic subţire

Specificaţii tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Durată de funcţionare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 2 săptămâni

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Service

Garanţie: Garanţie 2 ani

* *pe baza a două perieri zilnice de două minute, în

modul Clean

* Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană

decât o periuţă de dinţi manuală
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