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Lepšie odstraňovanie povlaku
Jednoduchší prechod od ručnej zubnej kefky

Jedinečný dynamický mechanizmus čistenia elektrickou zubnou kefkou Philips Sonicare jemne a účinne

dosiahne hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž ďasien.

Proven to improve oral health

Zubná kefka Philips Sonicare pomáha pri bielení zubov

Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravovaných zuboch

Program jednoduchého začiatku vám pomôže vypracovať si režim Philips Sonicare

Navrhnuté pre vás

Časovače vás podporujú počas 2 minút čistenia

Poskytuje dokonalé čistenie

Odstraňuje až 2x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Optimize your brushing

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare



Elektrická sonická zubná kefka HX6511/50

Hlavné prvky Technické údaje

Odstraňuje až 2x viac povlaku

Unikátna sonická technológia odstraňuje až 2x

viac povlaku v porovnaní s ručnou zubnou

kefkou.

Pomáha pri bielení zubov

Táto elektrická zubná kefka Philips Sonicare

pomáha odstrániť a obmedziť zafarbenie

zubov pre žiarivý úsmev.

QuadPacer a Smartimer

Na dôsledné vyčistenie zubov sú potrebné

2 minúty. Náš QuadPacer vám dá vedieť, kedy

ste strávili optimálny čas na každej časti vašich

úst, zatiaľ čo SmarTimer oznámi, kedy uplynul

celkový čas. Spolu vám pomáhajú dosiahnuť

odporúčaný čas pri každom čistení.

Zvyknite si na nový režim čistenia

Na začiatku niečoho nového si niekedy človek

musí najprv zvyknúť. Náš program

jednoduchého začiatku vám dáva možnosť

postupného, jemného zvyšovania intenzity

čistenia počas prvých 14 použití vašej novej

zubnej kefky.

Jediná spoľahlivá sonická technológia

Pokročilá sonická technológia zubných kefiek

radu Philips Sonicare v pravidelných

intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej

stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka

čomu zabezpečí každodenné výnimočné

čistenie.

Bezpečná a jemná

Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie:

naša sonická technológia je vhodná na

použitie so strojčekmi na zuby, plombami,

korunkami a zubnými fazetami a pomáha

zlepšovať zdravie ďasien.

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné

vybitie): Až 2 týždne

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Ľadovcová zelená

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce

s jednoduchým nadsadením

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje

úroveň nabitia batérie

Čas čistenia: Až 2 týždne

Pribalené príslušenstvo

Telo: 1 EasyClean

Nabíjacia jednotka: 1

Kefkový nástavec: 1 C1 ProResults, štandardná

veľkosť

Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Pomáha zlepšiť zdravotný

stav ďasien

Charakteristika: Odstraňuje až 2x viac

povlaku*

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

* *pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v režime

Clean

* Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou

zubnou kefkou

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2023‑05‑18
Verzia: 3.0.2

www.philips.com

http://www.philips.com/

