
 

 

Philips UV Sanitizer
UV-puhasti

UV-puhastustehnoloogia
Desinfitseerib kaks harjapead**
Puhastab ilma kemikaalideta
Laeb ühte hambaharja***
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emaldab hambaharjapeadelt baktereid ja pisikuid*

apab kuni 99% kõigist bakteritest ja viirustest*
ie Sonicare'i spetsiaalne UV-puhastustehnoloogia hoiab harjapäid puhtana ning tagab 

le meelerahu. See tapab kuni 99% bakteritest ja viirustest* – kemikaalideta.

Kills germs on brush heads
• Puhastage harjapäid** ühe nupuvajutusega
• Harjapäid ümbritseb desinfitseeriv valgus

Safe & easy to use
• Loodud spetsiaalselt pisikute hävitamiseks Sonicare’i harjapeadel*
• Laadige hambaharja harjapeade desinfitseerimise ajal
• Lülitub pärast kümneminutilist puhastamist välja



 Desinfitseeriv UV-valgus

Ümbritsege harjapead desinfitseeriva valgusega: 
optimaalse tulemuse saavutamiseks jaotab UV-
puhasti reflektor desinfitseeriva valguse kõikjale 
ümber harjapeade.

Puhastamiseks vajutage lihtsalt nuppu

UV-puhasti aktiveerimiseks vajutage nupule üks 
kord.

Lülitub välja automaatselt

Lihtne ja ohutu: UV-puhasti lülitub pärast 
kümneminutilist puhastustsüklit välja.

Komplekti kuulub Sonicare'i laadija

Laadige oma Sonicare'i hambaharja samal ajal, kui teie 
harjapead muutuvad puhtaks ja värskeks. (Ei ühildu 
DiamondCleani, DiamondClean 9000 ega 
DiamondClean Smartiga. Hambahari ei kuulu 
komplekti.)

Sonicare'i jaoks loodud

Veenduge, et hambahari saaks iga kord täiesti 
puhtaks. Meie UV-puhastusetehnoloogia on loodud 
spetsiaalselt pisikute tapmiseks Sonicare'i 
harjapeadel.*
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Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus
• Värv: Valge

Võimsus
• Pinge: 110-220 V

Hooldus
• Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav
• Harjapea sobivus: Sobib kõigi külgeklõpsatavate 

harjapeadega
• Sonicare'i hambaharja laadija: Ei ühildu, 

DiamondClean, DiamondClean 9000, 
DiamondClean Smart, Prestige 9900

• UV-puhastuse tsükli kestus: kümme minutit

Kaasasolevad tarvikud
• UV-puhasti: 1
•

* H.A., E. coli, Streptococcus mutans; HSV-1. Kasutamiseks koos 
InterCare’i (i), DiamondCleani (W2), Sensitive’i (S), ProResultsi (C1) 
ja Premium Plaque Controliga (C3).

* * ühildub kõigi kinniklõpsatavate täiskasvanute harjapeadega
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