
 

Sistema de

desinfecção por UV

UV Sanitizer

 

Tecnologia de desinfeção por

UV

Desinfeta 2 cabeças de escova**

Limpa sem químicos

Carrega 1 escova de dentes***

 

HX6907/01 Ajuda a eliminar bactérias e germes nas cabeças

da escova*

Mata até 99% de bactérias e vírus*

Tenha mais tranquilidade mantendo as cabeças da escova Sonicare limpas com a

nossa tecnologia de desinfeção por UV especialmente concebida. Mata até 99%

das bactérias e vírus*, sem quaisquer químicos.

Kills germs on brush heads

Limpe as cabeças das escovas** com o toque de um botão

As cabeças de escova são rodeadas por uma luz desinfetante

Safe & easy to use

Concebido especificamente para eliminar germes em cabeças de escovas Sonicare*

Carregue a sua escova de dentes enquanto desinfeta as cabeças das escovas

Desliga-se automaticamente após uma limpeza de 10 minutos



Sistema de desinfecção por UV HX6907/01

Destaques Especificações

Luz UV de desinfeção

Envolva as cabeças de escova com uma luz

desinfetante: o refletor do sistema de

desinfeção por UV distribui a luz desinfetante

por toda a parte superior das cabeças de

escova para obter os melhores resultados.

Basta premir um botão para limpar

Prima o botão uma vez para ativar o sistema

de desinfeção por UV.

Desliga-se automaticamente

Simples e seguro: o sistema de desinfeção por

UV desliga-se convenientemente após a

conclusão do seu ciclo de limpeza de 10

minutos.

Carregador Sonicare incluído

Carregue a sua escova de dentes Sonicare

enquanto as cabeças de escova ficam limpas e

frescas. (Não compatível com DiamondClean,

DiamondClean 9000 ou DiamondClean Smart.

Escova de dentes não incluída.)

Concebido para Sonicare

Certifique-se de que a sua escova de dentes

fica sempre bem limpa. A nossa tecnologia de

desinfeção por UV foi concebida para eliminar

especificamente os germes em cabeças de

escova Sonicare.*

 

Potência

Voltagem: 110-220 V

Design e acabamento

Cor: Branco

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Encaixe da cabeça da escova: Compatível

com todas as cabeças de escova de encaixe

Carregador para escova de dentes Sonicare:

Não compatível com, DiamondClean,

DiamondClean 9000, DiamondClean Smart,

Prestige 9900

Duração do ciclo de limpeza UV: 10 minutos

Itens incluídos

Sistema de desinfecção por UV: 1

* H.A., E-Coli, S. Mutans; HSV-1. Para utilização com

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

ProResults (C1) e Premium Plaque Control (C3).

* * compatível com todas as cabeças de escova de

encaixe para adultos
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