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Poczuj różnicę od pierwszego użycia

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare

Soniczna szczoteczka Philips Sonicare o wysokiej skuteczności czyszczenia i

eleganckim wyglądzie. Zamień swoją szczoteczkę na Sonicare.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

Bielszy uśmiech po 1 tygodniu stosowania główki DiamondClean*

Poprawia zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie*

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów

5 programów do wyboru, w tym polerowanie i delikatne czyszczenie

Bezpieczne i delikatne działanie pozwalające zadbać o jamę ustną

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

Zegary ułatwiają dokładne szczotkowanie przez 2 minuty

Etui podróżne ze złączem USB i szklanka do ładowania

Doskonałe czyszczenie

Wygięta szyjka ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach

Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie
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Zalety

Nawet 2 razy bielsze zęby

Nałóż główkę szczoteczki Optimal White, aby

delikatnie i skutecznie usuwać przebarwienia.

Gęsto ułożone, umieszczone centralnie włosie

w kształcie diamentu ciężko pracuje, aby Twój

uśmiech był 2 razy bielszy już po 7 dniach.*

Zapomnij o płytce nazębnej

Gęsto ułożone włosie wysokiej jakości usuwa

do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła

szczoteczka.

Zadbaj o dziąsła

Dzięki optymalnemu czyszczeniu szczoteczką

DiamondClean dziąsła będą zdrowsze już po

2 tygodniach*. Usuwając do 7 razy więcej

płytki nazębnej niż w przypadku zwykłej

szczoteczki*, uzyskasz najzdrowszy uśmiech.

5 programów pozwala dostosować

czyszczenie do swoich potrzeb

Szczoteczka DiamondClean zapewnia

odświeżające czyszczenie każdego dnia. 5

programów zaspokoi wszystkie potrzeby w

zakresie szczotkowania. Program czyszczenia

— wyjątkowa czystość każdego dnia; ochrona

dziąseł — delikatny masaż dziąseł;

polerowanie — jaśniejsze zęby; delikatne

czyszczenie — łagodne i skuteczne

czyszczenie wrażliwych dziąseł; wybielanie —

idealny tryb do usuwania przebarwień.

QuadPacer i SmarTimer

Dokładne umycie zębów zajmuje zaledwie 2

minuty. Quadpacer informuje, kiedy upływa

optymalny czas przeznaczony na

szczotkowanie każdej z części jamy ustnej. Z

kolei SmarTimer sygnalizuje upłynięcie

łącznego czasu. Razem pomagają w

szczotkowaniu zębów przez zalecany czas —

za każdym razem.

Dotrzyj do trudno dostępnych miejsc

Wyjątkowy kształt rączki szczoteczki

DiamondClean w połączeniu z naszymi

główkami daje pewność, że nawet trudno

dostępne zęby tylne są dokładnie czyszczone.

Technologia Philips Sonicare

Wibracje soniczne przekształcają pastę do

zębów i ślinę w mikrobąbelki oraz kierują je

głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł. W

tym samym czasie zęby są poddawane 62 tys.

delikatnych, a jednocześnie efektywnych

ruchów szczotkujących. 2 minuty takiego

szczotkowania odpowiadają miesięcznemu

korzystaniu ze zwykłej szczoteczki.

Zaprojektowano z myślą o przechowywaniu

Luksusowe etui podróżne ze złączem USB ma

również funkcję ładowania, więc nie

zabraknie Ci zasilania w podróży. Umieść

szczoteczkę w etui i podłącz do laptopa lub

gniazdka elektrycznego. W zestawie również

uchwyt na główkę szczoteczki zapewniający

dodatkową higienę podczas podróży. Z kolei

jeśli chodzi o ładowanie w domu, nasza

smukła szklanka do ładowania będzie

pasować do Twojej łazienki, a ponadto można

jej także użyć do płukania po zakończeniu

szczotkowania. Wystarczy umieścić

szczoteczkę w szklance. Pojedyncze pełne

naładowanie pozwala regularnie korzystać z

urządzenia przez dwa tygodnie.
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Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Różowo-złoty

Moc

Napięcie: 100–240 V, 50/60 Hz

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne

ładowanie)

Czas pracy baterii: Nawet do 3 tygodni*

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona

informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę

szczoteczki w łatwy sposób

Elementy zestawu

Rączka: 1 DiamondClean

Końcówka: 1 DiamondClean — mała, 1

DiamondClean — standardowa

Pokrowiec: Ładowarka podróżna USB

Szklanka do ładowania: 1

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia

dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących

na minutę

Wydajność: Usuwanie do 7 razy więcej płytki

nazębnej*

Usuwanie przebarwień: Wybiela zęby 2 razy

lepiej*

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmarTimer

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

Biały: Usuwanie przebarwień

polski: Jaśniejsze i gładsze zęby

Delikatne czyszczenie: Delikatne czyszczenie

zębów i dziąseł

* w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia

dziennie w trybie standardowym
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