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Αντίο στις συμβατικές οδοντόβουρτσες – ήρθε η
τεχνολογία Sonic.
Αφαιρεί οδοντική πλάκα* έως 3 φορές πιο αποτελεσματικά*

Η τεχνολογία Sonic σε συνδυασμό με το σύστημα βουρτσίσματος αφαιρεί με ήπιο τρόπο την
πλάκα* έως 3 φορές πιο αποτελεσματικά από μια συμβατική οδοντόβουρτσα.

Designed around you
Λιγότερη σπατάλη, περισσότερη ανακύκλωση
Θα ξέρετε πάντα πότε πρέπει να αντικαταστήσετε τις κεφαλές βουρτσίσματος
Μπαταρία με διάρκεια ζωής που διαρκεί 14 ημέρες
Κάνει τα ταξίδια ευκολότερα για εσάς

Optimize your brushing
Βελτιστοποιήστε το βούρτσισμα με τα SmarTimer και QuadPacer

Easy transition to Sonicare
Εύκολη εκκίνηση για εύκολη μετάβαση

Protects your gums
Ο ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης προστατεύει τα δόντια και τα ούλα σας

Provides superior clean
Έως και 3 φορές πιο αποτελεσματική αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική
οδοντόβουρτσα*
Η μοναδική μας τεχνολογία σάς προσφέρει ισχυρό, αλλά απαλό καθαρισμό
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Χαρακτηριστικά
Προηγμένη τεχνολογία Sonicare

Οι ισχυρές δονήσεις στις τρίχες οδηγούν τις
μικροφυσαλίδες βαθιά ανάμεσα στα δόντια σας και
κατά μήκος της γραμμής των ούλων σας για μια
αναζωογονητική εμπειρία. Μόλις 2 λεπτά χρήσης
ισοδυναμούν με δύο μήνες χειροκίνητου
βουρτσίσματος.** 31.000 κινήσεις βουρτσίσματος το
λεπτό καθαρίζουν τα δόντια σας, καταστρέφουν την
πλάκα και την απομακρύνουν προσφέροντάς σας
εξαιρετικό καθημερινό καθαρισμό.

Αφαιρεί την πλάκα 3 φορές πιο αποτελεσματικά*

Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonicare με προηγμένη
τεχνολογία Sonic είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι
αφαιρεί την πλάκα έως και 3 φορές πιο
αποτελεσματικά* σε σχέση με τις συμβατικές
οδοντόβουρτσες. Αφαιρεί την πλάκα από τα δόντια
και κατά μήκος της γραμμής των ούλων, ενώ
παράλληλα προστατεύει τα ούλα σας.

Προστατεύει τα ούλα σας

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης ανιχνεύει
αυτόματα την πίεση που ασκείτε, σας προειδοποιεί
και μειώνει αυτόματα τις δονήσεις της
οδοντόβουρτσας, για την προστασία των ούλων σας.
Η οδοντόβουρτσα θα παραγάγει έναν εντυπωσιακό

ήχο ως υπενθύμιση για να εκτονωθεί η πίεση. Εφτά
στα δέκα άτομα δήλωσαν ότι αυτή η λειτουργία τους
βοήθησε να καθαρίζουν καλύτερα τα δόντια τους.

SmartTimer και QuadPacer

Το SmarTimer 2 λεπτών και το QuadPacer
30 δευτερολέπτων σάς καθοδηγούν να βουρτσίζετε
για το συνιστώμενο χρονικό διάστημα σε όλες τις
περιοχές του στόματος, ώστε να εξασφαλίζεται ο
πλήρης καθαρισμός.

Υπενθύμιση αντικατάστασης BrushSync

Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματος φθείρονται με την
πάροδο του χρόνου, οπότε πρέπει να παρατηρείτε
την κεφαλή που χρησιμοποιείτε, για να βεβαιωθείτε
ότι συνεχίζει να καθαρίζει καλά τα δόντια σας. Η
τεχνολογία BrushSync παρακολουθεί για πόσο
διάστημα χρησιμοποιείτε την κεφαλή βουρτσίσματος
και με πόση ένταση βουρτσίζετε τα δόντια σας. Όταν
έρθει η ώρα να την αντικαταστήσετε, η υπενθύμιση
αντικατάστασης BrushSync στη λαβή και ένα σύντομο
ηχητικό σήμα θα σας ειδοποιήσουν.

Εύκολη εκκίνηση

Το πρόγραμμα εύκολης εκκίνησης Easy Start σάς
δίνει την επιλογή σταδιακής, ήπιας αύξησης της
ισχύος βουρτσίσματος τις πρώτες 14 φορές που θα
χρησιμοποιήσετε τη νέα σας οδοντόβουρτσα.

Μπαταρία μεγάλης διάρκειας ζωής

Η μπαταρία διαρκεί έως και 14 ημέρες, για να
μπορείτε να την φορτίζετε ανά μεγάλα χρονικά
διαστήματα.

Εξαιρετικής ποιότητας θήκη ταξιδιού

Η εξαιρετικής ποιότητας θήκη μεταφοράς σάς
επιτρέπει να αποθηκεύετε την οδοντόβουρτσά σας με
υγιεινό τρόπο, ενώ με τη βάση φόρτισης USB
μπορείτε να την έχετε πάντα φορτισμένη κατά τις
μετακινήσεις σας. Μπορείτε λοιπόν να κερδίζετε δύο
εβδομάδες κανονικής χρήσης με μία μόνο πλήρη
φόρτιση και να χρησιμοποιείτε τον φορτιστή όταν
κάνετε μεγαλύτερα ταξίδια.

Τέλος στα τροφοδοτικά, είναι η ώρα του USB.

Τα τροφοδοτικά μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά τα
πλαστικά τους έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο
περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας μόνο τον φορτιστή
USB της σειράς Philips Sonicare 1000-4000, μπορούμε
να χρησιμοποιούμε έως και 189.210 κιλά λιγότερο
πλαστικό κάθε 4ετία. Καθόλου αμελητέο, σωστά;
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Προδιαγραφές
Ρεύμα
Τάση: DC5V

Τεχνικές προδιαγραφές
Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο
Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): 14
ημέρες*****
Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Σχεδιασμός και φινίρισμα
Χρώμα: Τριανταφυλλί

Σέρβις
Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση
Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κεφαλές που
κουμπώνουν εύκολα
Ένδειξη μπαταρίας: Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
Υπενθύμιση αντικατάστασης BrushSync: Υπενθύμιση
αντικατάστασης, Θα ξέρετε πάντα πότε πρέπει να,
αντικαταστήσετε τις κεφαλές βουρτσίσματος, Ανάβει
το εικονίδιο υπενθύμισης, για να διασφαλίζετε πάντα
τα βέλτιστα αποτελέσματα

Περιλαμβάνεται
Θήκη ταξιδιού: 1
Βάση σύνδεσης: 1
Λαβή: 1 3100
Κεφαλή βουρτσίσματος: 1 κανονική ProResults C1

Καθαριστική απόδοση
Ταχύτητα: Έως 31.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό
Απόδοση: Αφαιρεί έως και 3 φορές περισσότερη
πλάκα*
Χρονομετρητής: Quadpacer και SmarTimer
Πληροφορίες για την πίεση: Η λαβή δονείται για να
ειδοποιεί το χρήστη

Λειτουργίες
Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

Τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα
Υπενθύμιση αντικατάστασης BrushSync: Θα ξέρετε
πάντα πότε πρέπει να, αντικαταστήσετε τις κεφαλές
βουρτσίσματος
Αισθητήρας πίεσης: Ειδοποιήσεις όταν βουρτσίζετε
τα δόντια σας πολύ δυνατά

* σε σύγκριση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες, για πιο υγιή
δόντια και ούλα

* Τα μεμονωμένα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν
* * Τεκμηριωμένο με στοιχεία
* **** με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στη

βασική λειτουργία
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