Tavalised Sonichambaharjapead
A3 Premium All-inOne
Kahene komplekt
Tüüpsuurus
Kinniklõpsatav
BrushSynci võimalus
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Üks harjapea, mis pakub täielikku hooldust
Puhastage ilma kompromisse tegemata
A3 esmaklassiline kõik ühes harjapea muudab teie hambad puhtamaks ja
valgemaks*** ning hoiab teie igemete tervist. See harjapea eemaldab 20 korda
rohkem hambakattu, vähendab plekke kuni 100%** ja tagab 15 korda tervemad
igemed kõigest kahe nädalaga**
Disainitud ümbrusega sobivaks
Loodud ekspertide poolt teile mõeldes
Teie suu jaoks disainitud harjaste kuju
Intuitiivne igal moel
Vahetamise meeldetuletus aitab teil saavutada alati parimat tulemust
Külgeklõpsatav disain, et hambaharjapea vahetamine oleks lihtne
Tipptasemel jõudlus
Kuni 20× parem katu eemaldamine isegi raskesti ligipääsetavatest kohtadest*
Kuni 15× tervemad igemed kõigest kahe nädalaga**
Kuni 100% rohkem plekkide eemaldust vähem kui kahe päevaga***
Sonic-harjamine: tõhusa puhastamise meistriklass
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Esiletõstetud tooted
Nurga alla paigutatud harjased

Pikemad harjased

Lihtne kasutada

Saage kasu meie parimast hambakatu
eemaldamise protsessist****, hoolimata oma
harjamisstiilist. Esmaklassiline kõik ühes
harjapea on varustatud täpse nurga alla
pandud harjastega, mis suurendavad
hambakatu eemaldamise potentsiaali.

Harjapea ülipikad külgmised harjased
puhastavad õrnalt teie igemejoont ka siis, kui
keskendute vaid hammaste pesule. Painduvad
harjased aitavad kompenseerida ka liigset
survet.

A3 esmaklassiline kõik ühes harjapea sobitub
ideaalselt teie Philips Sonicare’i
külgeklõpsatava käepideme külge (vt allolevat
loendit). Lihtsalt klõpsake külge või
eemaldage, kui soovite harjapead vahetada
või puhastada.

Usaldusväärne Sonic-harjamine
Ümar proﬁil

Varuharjapea

Kumer proﬁil aitab harjastel minna sinna, kuhu
nad minema peavad. Läbi järeleandmatu
disainiprotsessi oleme loonud kõik ühes
lahenduse, mis tagab suurepärase
suuhügieeni.

Eemaldage Sonic-tehnoloogiaga hambakatt –
meie hambahari pakub tõhusat ja õrna
puhastust. 62 000 harjaliigutust ja
dünaamiline vedelikuvoog aitab puhastada ka
raskesti ligipääsetavaid kohti. Tulemuseks on
väga värske ja puhas tunne.

Kolmnurksed tipud

Ekspertide poolt disainitud

Harjake plekke õrnalt kolmnurksete tippude
abil, mis eemaldavad plekke tõhusamalt kui
ümarad harjased. Kuju võimaldab
hambapinnaga paremat kontakti ja muudab
plekkide eemaldamise tõhusamaks.

Selle kõik ühes harjapea taga on meie kõige
laiaulatuslikum uurimis- ja arendustöö.
Tervikliku harjapea loomiseks on
kombineeritud hambaarstide, suuhügieeni
ekspertide, inseneride ja disainerite teadmisi.

Harjapead muutuvad pärast kolme kuud vähem
tõhusaks, aga tänu BrushSynci tehnoloogiale
saate te enne seda
meeldetuletuse. BrushSynci tehnoloogia jälgib
hambaharja kasutamist ja teavitab teid, kui
harjapea vajab vahetust.
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Spetsiﬁkatsioon
Disain ja viimistlus
Nutikas harjapea tuvastus
Värv: Mustad
Harjaste jäikus: Keskmine
Meeldetuletusharjased: Sinine harjaste värv
kulub
Hambaharja peade materjal: Pehmed,
painduvad kummist küljed
Suurus: Tavaline
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Spetsiﬁkatsioone võib muuta ette
teatamata Kaubamärgid kuuluvad
ﬁrmale Koninklijke Philips N.V. või
vastavatele omanikele.

Ühilduvus
Harjapeade süsteem: Kinniklõpsatav
Sobivad järgmistele mudelitele: 2. seeria:
katueemaldus, 2. seeria: kaitse katu tekkimise
vastu, 2100 seeria, 3. seeria: igemete tervis,
DiamondClean, DiamondClean 9000,
DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,
ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare
Platinum, FlexCare Platinum Connected,
FlexCare+, Lastele, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900,
ProtectiveClean
Ei sobi järgmistele: Philips One, Essence
Kaasasolevad tarvikud
Harjapead: 2 A3 tipptasemel kõik ühes
Kvaliteet ja tulemuslikkus
Varuosad: Iga kolme kuu tagant
Testitud: et tagada optimaalne kasutamine

Väljalaske kuupäev
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võrreldes käsihambaharjaga
* võrreldes käsihambaharjaga kuue nädala jooksul
** testitud laboris ja võrreldud käsihambaharjaga
*** Põhineb algsetel laboriuuringutel

