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До 100% по-бели зъби само за една седмица*
Усъвършенствано почистване за премахване на петна и по-бели зъби
Главата за четка W2 Optimal White е идеална за тези, които искат да постигнат повече от дълбоко почистване, за да
премахнат повърхностните петна за искряща, по-бяла усмивка. Главата за четка е чудесна също и за поддържане на яркостта
между професионалните избелващи процедури

Innovative technology
Автоматично избира оптимален режим за съвършени резултати**
Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

Designed to optimize performance
Тествано, за да отговаря на нуждите на вашето орално здраве
Дизайн за поставяне с щракване за лесна замяна на главата за четка
Винаги ще знаете кога е време за смяна. Винаги ще получавате ефективно почистване.

For exceptionally whiter teeth
Косъмчета с диамантена форма осигуряват 100% по-бели зъби за 1 седмица

For exceptional care of teeth and gums
До 7 пъти повече премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби
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Акценти
Кажете сбогом на плаката

Плътно подредените, висококачествени косъмчета
премахват до 7 пъти повече плака в сравнение с
ръчна четка за зъби.

По-бели зъби, бързо

Подложката за премахване на петна W2 Optimal
White, направена от гъсто разположени косъмчета с
диамантена форма, отстранява повърхностни петна
от храни и напитки. Ще забележите до 100%* по-
бяла усмивка само след 7 дни.

Резервни глави за четка

Главите на четката стават по-малко ефективни след 3
месеца употреба, но с BrushSync™ ще ви бъде
напомнено преди това да се случи. Интелигентната

четка за зъби ще проследява колко често и колко
силно почиствате и ще ви уведоми, когато е време за
смяна. Нямате интелигентна четка за зъби Philips
Sonicare? Просто наблюдавайте сините резервни
косъмчета и когато станат бели ще знаете, че е
време за нова глава на четка.

Спокойно почистване

Всички глави на четки за зъби Philips Sonicare са
безопасни и нежни към зъбите и венците. По време
на изпитвания всяка глава на четка е подложена на
тестове, за да гарантира издръжливост и
изключителна производителност при всяко миене на
зъбите.

Технология Philips Sonicare

Подобрената звукова технология на Philips Sonicare
завихря вода между зъбите, а движенията на четката
отстранява плаката за изключително ежедневно
почистване.

Лесно поставяне с щракване

Главата на четка за зъби W2 Optimal White се
съчетава перфектно с всяка дръжка на четка за зъби
Philips Sonicare, с изключение на Philips One и Essence.
Просто поставете и извадете с щракване за лесна
смяна и почистване.

Сдвояване в режим BrushSync™

Винаги получавате възможно най-доброто
почистване с нашата функция за сдвояване на
режими BrushSync™**. Главата на четката Philips
Sonicare W2 Optimal White се синхронизира с
дръжката на вашата четка за зъби Philips Sonicare** с
активирана функция BrushSync™, избирайки
оптимален режим на почистване и ниво на
интензивност за изключителна грижа за венците.
Всичко, което трябва да направите, е да започнете
да си миете зъбите.
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Спецификации
Дизайн и покритие
Усещане на твърдост на косъмчетата: Средно
Цвят: Черно
Напомнящи косъмчета: Избледняване на цвета на
сините косъмчета
Размер: Стандартна форма

Съвместимост
Система на главата за четка: Поставяне с щракване
Подходяща за следните модели: 2 серия за контрол
на плаката, 2 серия за защита на плаката, 3 серия за

здраве на венците, DiamondClean, DiamondClean
Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare
Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, за
децата, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp,
ProtectiveClean
Сдвояване в режим BrushSync

Включени в комплекта
Глави за четка: 4 W2 Optimal White

Качество и производителност
Резервни части: На всеки 3 месеца
Тествана: за оптимална употреба

Лечебен ефект
Здраве на венците: Помага за подобряване на
здравето на венците
Отстраняване на плаката: Премахва до 7 пъти
повече плака*
Избелване: По-бели зъби само за една седмица

* Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за
зъби

* *Сдвояването на режими BrushSync™ е съвместимо само с
дръжки на четка за зъби Philips Sonicare с активирана функция
BrushSync™
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