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Σκληρή με την πλάκα, μαλακή με τα ούλα.
Εξαιρετική αφαίρεση της πλάκας κάθε μέρα
Η κεφαλή οδοντόβουρτσας Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (πρώην ProResults για την πλάκα) είναι ιδανική για
όσους θέλουν να συμπεριλάβουν την εξαιρετική αφαίρεση της πλάκας στην καθημερινή τους ρουτίνα στοματικής περιποίησης.

Πρωτοποριακή τεχνολογία
Δοκιμασμένη ώστε να πληρεί τις ανάγκες στοματικής υγιεινής
Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare
Επιλέγει αυτόματα τη βέλτιστη λειτουργία για κορυφαία αποτελέσματα**

Σχεδιασμένη για μέγιστη απόδοση
Γνωρίζετε πάντα τον χρόνο αντικατάστασης. Απολαμβάνετε πάντα έναν αποτελεσματικό καθαρισμό.
Κουμπωτός σχεδιασμός για εύκολη τοποθέτηση της κεφαλής οδοντόβουρτσας

Για εξαιρετική φροντίδα των δοντιών και των ούλων
Έως και 7 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα
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Χαρακτηριστικά
Πείτε αντίο στην πλάκα

Πυκνές τρίχες υψηλής ποιότητας αφαιρούν έως και 7
φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική
οδοντόβουρτσα. Επίσης, με το ειδικά καμπυλωμένο
ηλεκτρικό άκρο μπορείτε να φτάσετε πανεύκολα στα
δόντια που βρίσκονται στο πίσω μέρος του στόματος.

Ανταλλακτικές κεφαλές βουρτσίσματος

Η αποτελεσματικότητα των κεφαλών βουρτσίσματος
μειώνεται μετά από 3 μήνες χρήσης, αλλά το
BrushSync™ σας το υπενθυμίζει πριν αυτό συμβεί. Η
έξυπνη οδοντόβουρτσά σας παρακολουθεί πόσο
συχνά και πόσο έντονα βουρτσίζετε τα δόντια σας
και θα σας ενημερώσει όταν πρέπει να γίνει
αντικατάσταση. Δεν έχετε την έξυπνη οδοντόβουρτσα
Sonicare της Philips; Απλά παρακολουθήστε τις μπλε

τρίχες αντικατάστασης, και, όταν γίνουν λευκές, θα
καταλάβετε ότι ήρθε η ώρα για μια καινούργια
κεφαλή βουρτσίσματος.

Η μοναδική πραγματική τεχνολογία sonic

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare
σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι
κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την
πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας
εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.

Βούρτσισμα χωρίς άγχος

Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματος Sonicare της Philips
είναι ασφαλείς και απαλές με τα δόντια και τα ούλα.
Κατά τις δοκιμές, ελέγχονται οι ικανότητες κάθε
κεφαλής ώστε να διασφαλίζεται ανθεκτικότητα και
εξαιρετική απόδοση, κάθε φορά που βουρτσίζετε τα
δόντια σας.

Λειτουργία σύζευξης BrushSync™

Θα έχετε πάντα τον καλύτερο δυνατό καθαρισμό με
τη λειτουργία σύζευξης BrushSync™**. Η κεφαλή της
οδοντόβουρτσας Philips Sonicare C2 Optimal Plaque
Defence συγχρονίζεται με τη λαβή της
οδοντόβουρτσας Philips Sonicare με δυνατότητα
BrushSync™**, επιλέγοντας τη βέλτιστη λειτουργία
βουρτσίσματος και το βέλτιστο επίπεδο έντασης για
εξαιρετικό καθαρισμό. Το μόνο που πρέπει να κάνετε
είναι να ξεκινήσετε το βούρτσισμα.

Εύκολο κούμπωμα

Η κεφαλή βουρτσίσματος Optimal Plaque Defence
ταιριάζει απόλυτα σε όλες τις λαβές των Philips
Sonicare, εκτός από την Philips One και την Essence.
Απλώς κουμπώστε και ξεκουμπώστε την για εύκολη
αντικατάσταση και καθαρισμό.
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Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
Σκληρότητα οδοντόβουρτσας: Μέτρια
Χρώμα: Λευκό
Τρίχες υπενθύμισης: Τρίχες με μπλε χρώμα που
ξεθωριάζει
Μέγεθος: Τυπικοί

Συμβατότητα
Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κουμπωτή
Κατάλληλη για αυτά τα μοντέλα: Σειρά 2, έλεγχος της
πλάκας, Σειρά 2, άμυνα κατά της πλάκας, Σειρά 3,

υγεία των ούλων, DiamondClean, DiamondClean
Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare
Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, Για
παιδιά, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp,
ProtectiveClean
Λειτουργία σύζευξης BrushSync

Περιλαμβάνεται
Κεφαλές βουρτσίσματος: 2 C2 Optimal Plaque
Defence

Ποιότητα και απόδοση
Αντικατάσταση: Κάθε 3 μήνες
Δοκιμασμένη: για βέλτιστη χρήση

Καλύτερη στοματική υγιεινή
Αφαίρεση της πλάκας: Αφαιρεί έως και 7 φορές
περισσότερη οδοντική πλάκα*

* Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση
με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

* *Η λειτουργία σύζευξης BrushSync™ είναι συμβατή μόνο τις
λαβές οδοντόβουρτσας Philips Sonicare με δυνατότητα
BrushSync™

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά
σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips
N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης
2023‑04‑24
Έκδοση: 2.0.2

EAN: 87 10103 87762 2

www.philips.com

http://www.philips.com/

