
 

UV dezinfekcijas
līdzeklis

UV Sanitizer

 
UV dezinfekcijas tehnoloģija

Dezinficē 2 zobu birstes
uzgaļus**

Attīra, neizmantojot ķimikālijas

Uzlādē 1 zobu birsti***

 

HX6907/01 Palīdz nogalināt baktērijas un mikroorganismus uz
suku galvām*

Likvidē līdz pat 99% baktēriju un vīrusu*

Iegūstiet lielāku mieru, saglabājot savas Sonicare sukas galvas tīras ar mūsu īpaši

izstrādāto UV sanitārās apstrādes tehnoloģiju. Tā nogalina līdz pat 99% baktēriju

un vīrusu*, neizmantojot ķīmiskas vielas.

Kills germs on brush heads
Tīriet birstes uzgaļus** ar vienu pogas pieskārienu

Birstes uzgaļi tiek apstrādāti ar dezinficējošu gaismu

Safe & easy to use
Īpaši izstrādāts, lai nogalinātu baktērijas uz Sonicare birstes uzgaļiem*

Uzlādējiet savu zobu birsti, kamēr birstes uzgaļi tiek dezinficēti

Ierīce izslēdzas pati pēc 10 minūtēm tīrīšanas



UV dezinfekcijas līdzeklis HX6907/01

Izceltie produkti Specifikācijas
Dezinficējošs UV starojums

Apstrādājiet savas birstes uzgaļus ar

dezinficējošu gaismu; UV dezinfekcijas ierīces

atstarotājs raida dezinficējošu gaismu pār visu

birstes uzgali, sniedzot optimālu rezultātu.

Vienkārši nospiediet pogu, lai attīrītu

Nospiediet pogu vienreiz, lai ieslēgtu UV

dezinfekcijas ierīci.

Automātiska izslēgšana

Vienkārša un droša: UV dezinfekcijas ierīce ērti

pati izslēdzas, kad 10 minūšu tīrīšanas cikls ir

pabeigts.

Komplektā iekļauts Sonicare lādētājs

Uzlādējiet savu Sonicare zobu birsti, kamēr

birstes uzgaļi tiek attīrīti un atsvaidzināti. (Nav

saderīgs ar DiamondClean, DiamondClean

9000 vai DiamondClean Smart. Zobu birste

nav iekļauta komplektā.)

Izstrādāts Sonicare produktiem

Nodrošiniet, lai jūsu zobu birste katru reizi tiek

rūpīgi attīrīta. Mūsu UV dezinfekcijas ierīce ir

izstrādāta, lai nogalinātu baktērijas uz Sonicare

birstes uzgaļiem.*

 

Dizains un apdare
Krāsa: Balta

Strāvas padeve
Spriegums: 110-220 V

Serviss
Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana
Birstes uzgaļa atbilstība: Der visiem

uzspraužamiem birstes uzgaļiem

Sonicare zobu birstes lādētājs: Nav saderīgs

ar, DiamondClean, DiamondClean 9000,

DiamondClean Smart, Prestige 9900

UV tīrīšanas cikla ilgums: 10 minūtes

Komplektā iekļautie piederumi
UV dezinfekcijas līdzeklis: 1

* H.A., E. coli, S Mutans; HSV-1. Lietošanai kopā ar

InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S),

Proresults (C1) un Premium Plaque Control (C3).

* * Saderīgs ar visiem uzspraužamajiem uzgaļiem

pieaugušajiem paredzētām zobu birstēm
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