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Zlepšuje stav ďasien až o 100 %*
*v porovnaní s umývaním zubov manuálnou zubnou kefkou

Výkonná a jednoducho použiteľná zubná kefka poskytuje najúčinnejšie

odstraňovanie povlaku a starostlivosť o ďasná, pomáha vám zabrániť a

predchádzať poškodeniu ďasien a zároveň vám ponúka ten najpríjemnejší zážitok

z čistenia zubov

Pomáha vám dodržiavať odporúčania zubných lekárov

Časovač SmarTimer pomáha dodržať odporúčaný čas čistenia zubov

Počítadlo intervalov Quadpacer podporuje dôkladné čistenie

Zlepšuje stav ďasien účinnejšie než umývanie man. zubnou kefkou

Efektívnejšia na odstránenie gingivitídy ako ručná zubná kefka

Odstraňuje až 6x viac povlaku pozdĺž ďasien

Dynamické čistenie Sonicare vháňa tekutinu do medzizubných priestorov

Offers a customized brushing experience

Tri nastavenia intenzity na jemnejšie čistenie

Odporúčané odborníkmi na starostlivosť o chrup z celého sveta

Dokázateľne zlepšuje zdravie ďasien 3 spôsobmi

Bezpečná na použitie na zubné náhrady, korunky a po zubnom ošetrení
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Hlavné prvky

Zlepšuje zdravie ďasien 3 spôsobmi

Je klinicky dokázané, že kefka zlepšuje zdravie

ďasien 3 spôsobmi: redukuje začervenanie,

opuchy a krvácanie.

Zabraňuje a redukuje gingivitídu

Vďaka vynikajúcemu odstraňovaniu zubného

povlaku pozdĺž línie ďasien môže táto zubná

kefka pomôcť redukovať zápal ďasien až o

100 % lepšie ako manuálna zubná kefka už za

dva týždne.

Tri nastavenia intenzity

Vďaka trom upraviteľným nastaveniam

intenzity (nízka, stredná, vysoká) si môžete

vybrať správnu úroveň intenzity a zaručiť tak

pohodlné čistenie pozdĺž ďasien. Po 1,5

sekunde čistenia dvojitým stlačením tlačidla

zmeníte režim. Prvým stlačením čistenie

pozastavíte, druhým prepnete režim.

Až 6x lepšie odstránenie povlaku

Odstraňuje až 6x viac povlaku pozdĺž ďasien

ako manuálna zubná kefka

Sonická technológia

Naša sonická technológia zaručuje jedinečné

dynamické čistenie, ktoré vháňa tekutinu

hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž

ďasien pre dôkladné a zároveň jemné čistenie.

Bezpečná a jemná

Jemný pohyb elektrickej kefky Philips Sonicare

je bezpečný na použitie po zubnom ošetrení,

na zubné náhrady, implantáty a korunky, takže

si zuby môžete čistiť bez obáv.

SmarTimer

Elektrická zubná kefka Philips Sonicare je

vybavená špeciálnym časovačom SmarTimer,

ktorý vám pomôže dodržať čas čistenia zubov

dve minúty, ako odporúčajú zubári.

Quadpacer

Kefka je vybavená počítadlom intervalov

Quadpacer, ktoré pomáha podporovať

dôkladné čistenie celých úst. Zubná kefka

pípne každých 30 sekúnd, čo znamená, že je

čas presunúť sa do inej oblasti úst.
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Technické údaje

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné

vybitie): Až 3 týždne**

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Perzská 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 3 týždne**

Pribalené príslušenstvo

Kefkové nástavce: 1 nástavec ProResults pre

zdravšie ďasná

Nabíjacia jednotka: 1

Telá: 1 rukoväť radu 3 Series pre zdravšie ďasná

Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Zlepšuje zdravotný stav

ďasien

Frekvencia: Až 31 000 sterov kefky za minútu

Charakteristika: Odstráni až šesťkrát viac

povlaku*

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Režimy

3 stupne intenzity: Nízka, Stredná, Vysoká

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

* Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou

zubnou kefkou

* *pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v režime

Clean
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