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Hatékonyabb lepedék-eltávolítás
Egyszerűvé teszi a hagyományos fogkeféről való átállást
A Philips Sonicare elektromos fogkefe egyedülálló dinamikus tisztító technológiája gyengéden és hatékonyan
tisztít mélyen a fogak között és a fogíny mentén.
Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát
A Philips Sonicare fogkefe segíti a fogak fehérítését.
Gyengéd és biztonságos az érzékeny területeken, illetve fogszabályzó és fogászati kezelések esetén is
Bevezető program, hogy a Philips Sonicare rutin mindennapjai részévé váljon
Az Ön igényeihez tervezve
Az időzítők megkönnyítik az alapos 2 perces fogmosást
Provides a superior clean
Akár 2-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe
Optimize your brushing
A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

Szónikus elektromos fogkefe
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Fénypontok

Műszaki adatok

Akár 2-szer több lepedéket távolít el

Váljon szokásává az új fogmosási rutinja

Formatervezés és kidolgozás
Szín: Gleccserzöld
Tápellátás
Feszültség: 110–220 V

A szabadalmaztatott szónikus technológia akár
2-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi
fogkefe.
Segíti a fogak fehérítését

Amikor valami újba fogunk, eltarthat egy kis
ideig, amíg hozzászokunk. Bevezető
programunk segítségével új fogkeféje első
14 használata során lehetősége van
fokozatosan és gyengéd lépésekben növelni a
fogkefe tisztítóerejét.
Az egyetlen igazán szónikus technológia

A Philips Sonicare elektromos fogkefe segíti a
fogakon lévő lerakódások eltávolítását és
csökkentését, hogy mosolya még ragyogóbb
legyen.
QuadPacer vezető és Smartimer időzítő

Műszaki adatok
Működési idő (Telitől üresig): Akár 2 hét
Akkumulátor: Újratölthető
Akkumulátor típusa: Lítium-ionos
Szerviz
Jótállás: 2 év korlátozott garancia
Egyszerű használat
Fogkefefej rendszer: Könnyen rápattintható
kefefejek
Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az
akkumulátor töltöttségi állapotát
Fogmosási idő: Akár 2 hét
Tartozékok
Töltő: 1
Markolat: 1 EasyClean
Fogkefefej: 1 C1 ProResults standard
A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus
technológiája vizet juttat a fogközökbe, a
fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és
eltávolítják a lepedéket a kivételes
mindennapos tisztaságért.
Gyengéd és biztonságos

Fogmosási teljesítmény
Egészségügyi előnyök: Védi a fogíny
egészségét
Teljesítmény: Akár 2-szer több
lepedékeltávolítás*
Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer
időzítő
Módok
Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Az alapos fogmosás mindössze két percet vesz
igénybe. A QuadPacer jelez, amikor optimális
időt töltött a szája egy adott részén, a
SmarTimer pedig a teljes idő leteltét jelzi.
Együtt hozzájárulnak, hogy Ön minden egyes
alkalommal a javasolt ideig mosson fogat.

Biztos lehet abban, hogy biztonságos a
fogmosás: szónikus technológiánk
alkalmazható fogszabályzó, tömés, korona és
héj esetén is, emellett elősegíti a
fogszuvasodás megelőzését és a fogíny
egészségének megőrzését.
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* *naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve,
tisztítási üzemmódban
* Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi
fogkefe

