Szczoteczka
soniczna
EasyClean
1 program
1 główka szczoteczki
HX6511/50

Lepsze usuwanie płytki nazębnej
Łatwe odejście od szczoteczki manualnej
Wyjątkowy, dynamiczny sposób czyszczenia, który zapewnia elektryczna
szczoteczka Philips Sonicare, pozwala delikatnie i skutecznie dotrzeć głęboko
między zęby i wzdłuż linii dziąseł.
Doskonałe czyszczenie
Usuwa do 2 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka
Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej
Szczoteczka Philips Sonicare pomaga osiągnąć efekt wybielenia zębów
Program łatwego startu przyzwyczaja do korzystania ze szczoteczki Philips Sonicare
Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach
ortodontycznych i wypełnieniach
Produkt zaprojektowany dla Ciebie
Zegary ułatwiają dokładne szczotkowanie przez 2 minuty
Zoptymalizuj czyszczenie
Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Szczoteczka soniczna

HX6511/50

Zalety

Dane techniczne

Usuwa do 2 razy więcej płytki nazębnej

Łatwe wyrabianie nowych nawyków

Tryby
Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień
Elementy zestawu
Uchwyt: 1 EasyClean
Główka szczoteczki: 1 C1 ProResults —
standardowa
Ładowarka: 1

Opatentowana technologia soniczna zapewnia
usuwanie nawet 2 razy więcej płytki nazębnej
niż w przypadku ręcznej szczoteczki do zębów.
Pomaga osiągnąć efekt wybielenia zębów

Czasem przyzwyczajenie się do czegoś
nowego wymaga odrobiny czasu. Nasz
program łatwego startu daje możliwość
stopniowego, delikatnego zwiększania
intensywności szczotkowania podczas
pierwszych 14 użyć nowej szczoteczki.
Jedyna prawdziwa technologia soniczna

Elektryczna szczoteczka do zębów Philips
Sonicare pomaga usuwać i zmniejszać
przebarwienia na zębach, aby uśmiech był
bardziej promienny.
QuadPacer i SmarTimer

Zaawansowana technologia soniczna Philips
Sonicare wtłacza wodę w szczeliny
międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną
pociągnięciami szczoteczki.
Bezpieczeństwo i delikatność

Stylistyka i wykończenie
Kolor: Glacier Green
Skuteczność czyszczenia
Wydajność: Usuwa do 2 razy więcej płytki
nazębnej*
Korzyści dla zdrowia: Pomaga poprawić
zdrowie dziąseł
Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):
Quadpacer i SmarTimer
Łatwość użytkowania
Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę
szczoteczki w łatwy sposób
Czas pracy na jednym ładowaniu: Do 2
tygodni na jednym ładowaniu
Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o
stanie naładowania akumulatora
Uchwyt: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
Dane techniczne
Bateria: Akumulator (wielokrotne ładowanie)
Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym
ładowaniu
Moc
Napięcie: 110–220 V

Dokładne umycie zębów zajmuje zaledwie 2
minuty. Quadpacer informuje, kiedy upływa
optymalny czas przeznaczony na
szczotkowanie każdej z części jamy ustnej. Z
kolei SmarTimer sygnalizuje upłynięcie
łącznego czasu. Razem pomagają w
szczotkowaniu zębów przez zalecany czas —
za każdym razem.

Serwis
Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja
Możesz mieć pewność, że korzystanie ze
szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia
soniczna jest przystosowana do aparatów
ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru.
Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i
poprawia stan zdrowia jamy ustnej.
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Dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. Znaki towarowe
są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich ﬁrm.
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* * w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia
dziennie (w programie czyszczenia)
* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła
szczoteczka

