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Rápattintható

BrushSync módpárosítás

 
HX6074/27

Akár 100%-kal fehérebb fogak már egy hét alatt*
Fokozott tisztítás a folteltávolítás és a fehérebb fogak

érdekében

A W2c Optimal White kefefej tökéletes azok számára, akik az alapos tisztítás

mellett a felületi lerakódások eltávolítását is igénylik a ragyogó, fehér mosoly

érdekében. Ez a kefefej arra is kiváló, hogy a fogfehérítő kezelések között is

megmaradjon a fogak ragyogása

A kiemelkedően fehérebb fogakért

A gyémánt alakú sörték 100%-kal fehérebb fogakat biztosítanak 1 hét alatt

Újító technológia

Automatikusan kiválasztja az optimális módot a legjobb eredmények érdekében**

Szájának tökéletes egészsége érdekében tesztelve

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

Optimális teljesítményre tervezve

Mindig tudhatja, hogy mikor jött el a csere ideje. Mindig hatékony tisztítást érhet el.

Rápattintható kialakítás a kefefej egyszerű cseréjéhez
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Fénypontok

Fehérebb fogak, gyorsan

A W2 Optimal White sűrűn elhelyezkedő,

gyémánt alakú sörtékből álló folteltávolító

betétje eltávolítja az ételek és italok okozta

mindennapos felületi lerakódásokat. Akár

100%-kal* fehérebb mosolyt tapasztalhat

mindössze 7 nap alatt.

BrushSync™ módpárosítás

A lehető legnagyobb tisztaság eléréséhez

BrushSync™ módpárosítási funkciónk is

hozzájárul**. A W2 Optimal White kefefej

szinkronizálódik a BrushSync™-támogatású

Philips Sonicare fogkeféje markolatával**, és a

kivételes fehérítéshez optimális tisztítási módot

és intenzitást választja ki. Önnek csak hozzá

kell látnia a fogmosáshoz.

Csere kefefejek

A kefefejek 3 hónapos használatot követően

veszítenek a hatékonyságukból, de a

BrushSync™ segítségével értesülhet, mielőtt ez

bekövetkezne. Az intelligens fogkefe nyomon

követi a fogmosásai gyakoriságát és

intenzitását, és emlékezteti, ha eljött a fejcsere

ideje. Nincs intelligens Philips Sonicare

fogkeféje? Csak figyelje a cserekefék kék

sörtéit, és ha azok színe fehérre vált, tudja,

hogy itt az új kefefejek ideje.

Egyszerű rápattintható kivitel

Az Ön W2 Optimal White kefefejei tökéletesen

illeszkednek minden Philips Sonicare fogkefe

markolatára, kivéve a Philips One és Essence

típusokat. A cseréhez és tisztításhoz egyetlen

pattintással eltávolítható és visszahelyezhető.

Philips Sonicare technológia

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus

technológiája vizet juttat a fogközökbe, a

fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és

eltávolítják a lepedéket a kivételes

mindennapos tisztaságért.

Fogmosás teljes lelki nyugalom mellett

Valamennyi Philips Sonicare kefefej

biztonságos és gyengéd a fogaihoz és ínyéhez.

A tesztek során a kefefejeknek fel kell

venniük az iramot annak érdekében, hogy

Önnek kivételes tartósságot és élményt

biztosítsanak minden fogmosás alkalmával.
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Műszaki adatok

Tartozékok

Kefefejek: 4 W2c Optimal White kompakt

Kompatibilitás

Fogkefefej rendszer: Rápattintható

A következő típusokhoz:: 2-es sorozatú

lepedékeltávolító, 2-es sorozatú védelem a

lepedék ellen, 3-as sorozatú fogínyápoló,

DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare Platinum Connected,

FlexCare+, gyermekek számára, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

BrushSync módpárosítás

Formatervezés és kidolgozás

Érezhetően kemény sörték: Közepes

Szín: Fehér

Emlékeztető sörték: A sörték kék színe

elhalványul

Méret: Kompakt

Minőség és teljesítmény

Csere: 3 havonta

Tesztelve: optimális használatra

Egészségügyi előnyök

Gum health: Védi a fogíny egészségét

Lepedék eltávolítás: Segít a lepedék

eltávolításában

Fehérítés: 100%-kal több lerakódást távolít el*,

Fehérebb fogak akár egy hét alatt

* Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi

fogkefe

* *A BrushSync™ módpárosítás csak a Philips Sonicare

BrushSync™-támogatású fogkefemarkolataival

kompatibilis
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