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Lepšie odstraňovanie povlaku
Dokonalá zubná kefka Sonicare

Jedinečný dynamický mechanizmus čistenia elektrickej zubnej kefky Sonicare jemne a účinne dosiahne hlboko

do medzizubných priestorov a pozdĺž ďasien.

Proven to improve oral health

Klinicky dokázaná bezpečnosť a jemnosť

Zubná kefka Philips Sonicare pomáha pri bielení zubov

Guides you to follow dental recommendations

Dvojminútový časovač vám pomáha dodržať odporúčaný čas čistenia

Počítadlo intervalov Quadpacer podporuje dôkladné čistenie

Poskytuje dokonalé čistenie

Dynamické čistenie Sonicare vháňa tekutinu do medzizubných priestorov

Ohnuté hrdlo kefkového nástavca zabezpečí lepšiu dostupnosť zadných zubov

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

Offers a customized brushing experience

Program jednoduchého začiatku vám pomôže zvyknúť si na kefku Sonicare
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Hlavné prvky

Sonická technológia

Jedinečný dynamický mechanizmus čistenia

elektrickej kefky Philips Sonicare jemne a

efektívne dosiahne hlboko do medzizubných

priestorov a pozdĺž ďasien.

Ohnuté hrdlo kefkového nástavca

Jedinečne ohnuté hrdlo nástavca tejto zubnej

kefky vám umožní ľahšie sa dostať k zadným

zubom a odstrániť plak aj na ťažko dostupných

miestach.

Bezpečná a jemná

Vaša kefka Sonicare je jemná elektrická kefka

na zubné strojčeky (kefkové nástavce sa

opotrebujú pri strojčekoch rýchlejšie) a možno

ju bezpečne použiť na opravy chrupu (plomby,

korunky, zubné obklady) a periodontálne

vačky.

SmarTimer

Dvojminútový časovač, ktorým je táto

elektrická zubná kefka Philips Sonicare

vybavená, vám pomôže dodržať čas čistenia

odporúčaný zubnými odborníkmi

Quadpacer

30-sekundové počítadlo intervalov signalizuje

dokončenie čistenia jednej štvrtiny ústnej

dutiny a oznámi vám, že máte pokračovať v inej

štvrtine, čím zaistí rovnomerné čistenie celej

ústnej dutiny

Program jednoduchého začiatku Easy-start

Jemne zvyšuje výkon počas prvých 14 použití,

aby vám pomohol zvyknúť si na elektrickú

zubnú kefku Philips Sonicare

Pomáha pri bielení zubov

Táto elektrická zubná kefka Philips Sonicare

pomáha odstrániť a obmedziť zafarbenie

zubov pre žiarivý úsmev.

Odstraňuje až 2x viac povlaku

Unikátna sonická technológia odstraňuje až 2x

viac povlaku v porovnaní s ručnou zubnou

kefkou.
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Technické údaje

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: Biela

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje

úroveň nabitia batérie

Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce

s jednoduchým nadsadením

Čas čistenia: Až 2 týždne

Pribalené príslušenstvo

Kefkové nástavce: 1 ProResults, štandardná

veľkosť

Telá: 1 EasyClean

Nabíjacia jednotka: 1

Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Pomáha zlepšiť zdravotný

stav ďasien

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za

minútu

Charakteristika: Odstraňuje až 2x viac povlaku*

Prínosy pre bielenie zubov: Vybieli zuby až o 2

odtiene

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
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