
 

Capete standard

pentru periuţa sonică

A3 Premium All-in-

One

 
Pachet de 2

Dimensiune standard

Ataşare printr-un clic

Cu funcţie BrushSync

 

HX9092/11 Un singur cap de periere pentru îngrijire completă

Curăţare impecabilă

Capul de periere A3 Premium All-in-One este singurul de care ai nevoie pentru a

obţine dinţi mai curaţi şi mai albi*** şi gingii mai sănătoase. Cu acest cap de periere

poţi îndepărta de până la 20 de ori mai multă placă bacteriană*, poţi reduce petele

cu până la 100 %** şi poţi obţine gingii de până la 15 ori mai sănătoase, în doar

două săptămâni**.

Concepute pentru tine

Conceput de experţi, special pentru tine

Formă a perilor concepută pentru zâmbetul tău

Intuitiv din toate punctele de vedere

Mementourile de înlocuire asigură curăţare optimă

Design cu ataşare printr-un clic, pentru fixarea simplă a capului de periere

Performanţă premium

Elimină de până la 20 de ori mai multă placă bacteriană chiar şi din zonele greu

accesibile*

Gingii de până la 15 ori mai sănătoase în doar două săptămâni**

Cu până la 100 % mai multe pete îndepărtate în mai puţin de două zile***

Periaj sonic: clasa supremă de curăţare eficientă



Capete standard pentru periuţa sonică HX9092/11

Repere

Peri înclinaţi

Beneficiază de cea mai bună înlăturare a plăcii

bacteriene**** indiferent de stilul tău de pe

periaj. Capul de periere Premium All-in-One

are peri precis înclinaţi concepuţi pentru a

maximiza potenţialul de îndepărtare a plăcii

bacteriene.

Profil rotunjit

Profilul curbat ajută perii să ajungă exact acolo

unde trebuie. Printr-o dezvoltare riguroasă, am

creat o experienţă completă care oferă îngrijire

orală de excepţie.

Vârfuri triunghiulare

Curăţă delicat petele cu vârfurile triunghiulare

concepute să elimine petele mai eficient decât

perii rotunjiţi. Forma permite un contact mai

mare cu suprafaţa dinţilor pentru a elimina

eficient petele.

Peri mai lungi

Perii laterali cu acoperire foarte mare ai capului

de periere îţi periază delicat linia gingiei chiar şi

atunci când te concentrezi asupra dinţilor. Perii

se curbează, de asemenea, pentru a compensa

orice presiune excesivă.

Periaj sonic de încredere

Îndepărtează placa bacteriană cu tehnologia

sonică – etalonul nostru pentru curăţare

eficientă şi delicată. În timpul curăţări dinţilor,

cele până la 62.000 de mişcări de periere şi

acţiunea dinamică a fluidului ajută la curăţarea

chiar şi a zonelor greu accesibile, lăsându-ţi o

senzaţie excepţional de proaspătă şi de curată.

Conceput de experţi

Acest cap de periere multifuncţional este

produsul celei mai extinse iniţiative de

cercetare şi dezvoltare a noastre. Am combinat

cunoştinţe de la medici stomatologi, experţi în

îngrijire orală, ingineri şi proiectanţi pentru a

crea acest cap de periere pentru îngrijire

completă.

Uşor de utilizat

Capul de periere A3 Premium All-in-One se

potriveşte perfect cu mânerele Philips Sonicare

cu ataşare printr-un clic (consultă lista de mai

jos). Nu trebuie decât să îl ataşezi şi detaşezi

pentru înlocuire şi curăţare simple.

Cap de periere de schimb

Capetele de periere devin mai puţin eficiente

după 3 luni de utilizare, dar BrushSync te va

înştiinţa înainte ca acest lucru să se întâmple.

Periuţa de dinţi cu funcţie BrushSync înţelege

modul în care o utilizezi şi te înştiinţează când

este momentul să înlocuieşti capul de periere.
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Specificaţii

Design şi finisaj

Rigiditatea perilor: Medie

Culoare: Negru

Recunoaştere inteligentă a capului de periere

Materialul capului de periuţă: Margini moi şi

flexibile din cauciuc

Peri cu rol de reamintire: Culoarea perilor

albaştri se estompează

Dimensiune: Standard

Compatibilitate

Sistem capete de periere: Ataşare printr-un clic

Adecvat pentru aceste modele: Seria 2 pentru

controlul plăcii bacteriene, Seria 2 pentru

controlul plăcii, Seria 2100, Seria 3 pentru

sănătatea gingiilor, DiamondClean,

DiamondClean 9000, DiamondClean Smart,

EasyClean, Essence+, ExpertClean,

ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare Platinum Connected, FlexCare+,

pentru copii, HealthyWhite, HealthyWhite+,

PowerUp, Prestige 9900, ProtectiveClean

Nu este potrivit pentru: Philips One, Essence

Articole incluse

Capete de periere: 2 capete A3 Premium All-

in-One

Calitate şi performanţă

Înlocuire: La fiecare 3 luni

Testat: pentru utilizare optimă

* comparativ cu o periuţă manuală

* * comparativ cu o periuţă manuală în 6 săptămâni

* ** la testul de laborator faţă de o periuţă de dinţi

manuală

* *** Pe baza studiilor de laborator iniţiale
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