
 

 

Philips Sonicare 
TongueCare+
Liežuvio šepetėlio galvutė

2 pakuotės
Įstatoma
Be latekso
„BrushSync“ režimas-poravimas

HX8072/01
„Philips Sonicare“ valo liežuvį
Vienintelis liežuvio valiklis, pasižymintis „Sonicare“ galia
Paverskite „Philips Sonicare“ dantų šepetėlį „Sonic“ technologija praturtintu liežuvio valikliu. 

Mūsų išmanusis „TongueCare+“ liežuvio šepetėlis su specialiais „MicroBristles“ šereliais, 
naudojamas kartu su „Philip Sonicare BreathRx“ liežuvio purškalu, gerai valo liežuvį.

An easy addition to your oral care routine
• Nuo dantų šepetėlio iki liežuvio valiklio vienu spragtelėjimu
• Lengvai pasiekite kiekvieną liežuvio dalį

Innovative technology
• 240 „MicroBristles“ šerelių švelniam, giliam valymui
• „Philips Sonicare“ valo liežuvį
• Automatiškai poruojamas su dantų šepetėlio rankena



 Lengvai uždedama

Su „TongueCare+“ liežuvio šepetėlio galvute „Philips 
Sonicare“ dantų šepetėlio galvutė greitai pakeičiamas 
į „Sonic“ technologiją pasižymintį liežuvio valiklį. 
Kiekvienas liežuvio šepetėlis užsideda ant „Philips 
Sonicare“ dantų šepetėlio rankenos kaip įprasta 
šepetėlio galvutė. Šiuos pažangius liežuvio šepetėlius 
paprasta naudoti, keisti ir valyti. Jie suderinami su 
visomis „Philips Sonicare“ įstatomomis dantų 
šepetėlių rankenomis, tad negali būti lengviau liežuvio 
valymą paversti kasdienės burnos priežiūros rutinos 
dalimi. Jis tinka visoms „Philips Sonicare“ dantų 
šepetėlių rankenoms, išskyrus „PowerUp Battery“ ir 
„Essence“.

Tikrai švariai nuvalykite liežuvį

Norėdami, kad liežuvis būtų iš tikrųjų švarus, turite 
pasiekti visur. Dėl ergonominės formos su 
„TongueCare+“ liežuvio šepetėliu tai darysite 
patogiai. Jis turi mažą ir lanksčią galvutę, tad lengvai 
išvalysite blogą kvapą sukeliančias bakterijas iš 
kiekvieno kampelio ir plyšelio.

Išmanusis režimas-poravimas

Mūsų išmaniajame „TongueCare+“ liežuvio 
šepetėlyje yra integrinis lustas, palaikantis ryšį su 

dantų šepetėlio rankena. Tad, kai jį uždedate, 
rankena automatiškai jį atpažįsta ir parenka tinkamą 
režimą bei intensyvumo lygį, kad liežuvį valytumėte 
optimaliai. Viskas, ką turite padaryti, – paspausti 
maitinimo mygtuką.

„MicroBristles“

„TongueCare+“ liežuvio šepetėlis turi 240 guminių 
„MicroBristles“ šerelių ir valo minkštą bei poringą 
liežuvio paviršių. Lankstūs „MicroBristles“ šereliai 
prisitaiko ir švelniai valo kraštus ir griovelius, kad 
pašalintų susiformavusias bakterijas ir giliau 
nukreiptų mūsų bakterijas naikinantį „Philips 
Sonicare BreathRx“ liežuvio purškalą. Dėl 
kompaktiškos formos patogiai nuvalysite visą liežuvį.

Technologija „Sonic“

„TongueCare+“ – vienintelis liežuvio valiklis, 
pasižymintis „Philips Sonicare“ galia ir valantis blogą 
kvapą sukeliančias bakterijas kiekvienu 
brūkštelėjimu. 31 000 vibruojamųjų judesių per 
minutę suardo ant liežuvio esančius nešvarumus, 
nuvalo blogą kvapą sukeliančias bakterijas ir giliau 
nukreipia bakterijas naikinantį „Philips Sonicare 
BreathRx“ liežuvio purškalą. Jausite, kad liežuvis 
švaresnis, o gaivus kvapas išlieka ilgiau.
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Specifikacijos
Dizainas ir apdaila
• Spalva: Balta

Dizainas ir apdaila
• Išmanus šepetėlio galvutės atpažinimas

Medžiaga
• Elastomeras: Be latekso

Suderinamumas
• Šepetėlio galvutės sistema: Įstatoma
• Tinka šiems modeliams: 2 serija – apnašų kontrolė, 

2 serija – apsauga nuo apnašų, 3 serija – sveikos 
dantenos, „DiamondClean“, „DiamondClean 
Smart“, „EasyClean“, „Essence+“, „FlexCare“, 
„FlexCare Platinum“, „FlexCare Platinum 
Connected“, „FlexCare+“, „HealthyWhite“, 
„HealthyWhite+“, „PowerUp“

Pridėti priedai
• Šepetėlių galvutės: 2 „TongueCare+“ liežuvio 

šepetėliai
•

Išleidimo data 2021-12-28

Versija: 2.2.1

© 2021 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Ypatybės
Liežuvio šepetėlio galvutė
2 pakuotės Įstatoma, Be latekso, „BrushSync“ režimas-poravimas

http://www.philips.com

