
Escova de dentes

elétrica sónica

EasyClean

 

1 modo

1 cabeça de escova

 
HX6511/50

Melhor remoção da placa bacteriana
Facilidade na transição para uma escova elétrica

A ação de limpeza dinâmica exclusiva da escova de dentes elétrica Philips Sonicare alcança profundamente

entre os dentes e ao longo da linha das gengivas de forma delicada e eficaz.

Proven to improve oral health

A escova de dentes Philips Sonicare ajuda a branquear os dentes

Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias

O programa de início fácil ajuda a adaptar-se à sua rotina Philips Sonicare

Designed around you

Os temporizadores encorajam uma escovagem completa durante 2 minutos

Provides a superior clean

Remove até 2x mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Optimize your brushing

Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare



Escova de dentes elétrica sónica HX6511/50

Destaques Especificações

Remove até 2x mais placa bacteriana

A tecnologia sónica patenteada remove até 2x

mais placa bacteriana do que uma escova de

dentes manual.

Ajuda a tornar os dentes mais brancos

A escova de dentes elétrica Philips Sonicare

ajuda a eliminar e a reduzir as manchas nos

seus dentes para um sorriso mais brilhante.

QuadPacer e Smartimer

Consiga uma escovagem completa em apenas

2 minutos. O nosso QuadPacer permite-lhe

saber quando já passou o tempo ideal em

cada secção da boca enquanto o nosso

SmarTimer lhe indica quando já decorreu o

tempo total. Estes dois elementos ajudam-no

a atingir o seu tempo de escovagem

recomendado sempre que escova os dentes.

Adaptação fácil à sua nova rotina

Adaptar-se a algo novo pode demorar algum

tempo. O nosso programa de início fácil

oferece a opção de um aumento gradual e

suave da potência de escovagem nas primeiras

14 utilizações da sua escova nova.

A única verdadeira tecnologia sónica

A tecnologia sónica avançada da Philips

Sonicare aplica impulsos de água entre os

dentes e as passagens da escova rompem e

eliminam a placa bacteriana para uma

excelente limpeza diária.

Segura e delicada

Pode usufruir de uma experiência de

escovagem segura: a nossa tecnologia sónica é

adequada para utilização com aparelhos

ortodônticos, restaurações, coroas e capas, e

ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das

gengivas.

Potência

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): até 2 semanas

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Verde glaciar

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: A luz indica o estado da

bateria

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de

escova de encaixe fácil

Tempo de escovagem: até 2 semanas

Itens incluídos

Pega: 1 EasyClean

Carregador: 1

Cabeça de escova: 1 C1 ProResults normal

Desempenho de limpeza

Performance: Remoção da placa bacteriana

até 2 vezes superior*

Benefícios para a saúde: Ajuda a melhorar a

saúde das gengivas

Temporizador: Quadpacer e SmarTimer

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excecional

* *com base em dois períodos de escovagens de dois

minutos por dia, no modo limpar

* Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma

escova de dentes manual
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