Ηλεκτρική
οδοντόβουρτσα Sonic
ProtectiveClean 4500
Ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης
2 λειτουργίες καθαρισμού
1 λειτουργία BrushSync

Πιο υγιή ούλα με απαλό καθαρισμό.
HX6888/88

Βελτιώνει την υγεία των ούλων έως και 100% περισσότερο.
Νιώστε τη διαφορά του απαλού καθαρισμού με τον αισθητήρα πίεσης, βελτιώνοντας την
υγεία των ούλων σας έως και 100% περισσότερο σε σχέση με τις χειροκίνητες
οδοντόβουρτσες.
Designed around you
Σας ενθαρρύνουν να βουρτσίζετε σχολαστικά τα δόντια
Πρωτοποριακή τεχνολογία
Θα σας δώσει να καταλάβετε ότι πρέπει να μειώσετε την πίεση
Οι ασθενείς αξιοποιούν στο έπακρο τις κεφαλές βουρτσίσματος
Συνδέει την έξυπνη λαβή οδοντόβουρτσας με τις έξυπνες κεφαλές βουρτσίσματος
Βελτιώνει την υγεία των ούλων μέσα σε 2 μόνο εβδομάδες
Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare
Βελτιώνει τη στοματική υγιεινή των ασθενών
Σφραγίσματα, γέφυρες, ή ευαίσθητες περιοχές; Μην ανησυχείτε.
Optimize your brushing
Λειτουργία "Καθαρισμός" και "Φροντίδα των ούλων"
Σχεδιασμένη για τους ασθενείς σας
Η ιδανική λύση για τις μετακινήσεις των ασθενών
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Χαρακτηριστικά
Βελτιώνει την υγεία των ούλων

Τεχνολογία Philips Sonicare

Έξυπνη υπενθυμίσεις αντικατάστασης

Η κεφαλή βουρτσίσματος i InterCare έχει εξαιρετικά
μακριές και πυκνές τρίχες υψηλής ποιότητας που
στοχεύουν στην πλάκα που είναι κρυμμένη βαθιά
ανάμεσα στα δόντια σας. Είναι κλινικά
αποδεδειγμένο ότι μειώνει την φλεγμονή των ούλων
και την αιμορραγία σε μόλις δύο εβδομάδες.

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare
σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι
κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την
πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας
εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.

Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματος φθείρονται με το
χρόνο. Αλλά έχουμε τη λύση: η έξυπνη τεχνολογία
αναγνώρισης κεφαλής παρακολουθεί για πόσο καιρό
χρησιμοποιούν οι ασθενείς την κεφαλή
βουρτσίσματος και πόσο δυνατά βουρτσίζουν τα
δόντια τους. Όταν έρθει η ώρα να αντικατασταθεί,
τους ειδοποιεί μια φωτεινή ένδειξη στη λαβή. Με
αυτόν τον τρόπο, οι ασθενείς μπορούν να είναι
βέβαιοι ότι η κεφαλή βουρτσίσματος θα προσφέρει
πάντα εκπληκτικά αποτελέσματα.

Υπερβολική πίεση;
Λειτουργία "Καθαρισμός" και "Φροντίδα των
ούλων"

Χρήσιμοι χρονοδιακόπτες

Είτε θέλετε να επικεντρωθείτε στην αφαίρεση της
πλάκας, είτε στην εξυγίανση και τη διατήρηση των
ούλων σας, αυτή η βούρτσα διαθέτει την κατάλληλη
λειτουργία για εσάς: η λειτουργία "Καθαρισμός"
προσφέρει εκπληκτικό καθαρισμό, ενώ η λειτουργία
"Φροντίδα των ούλων" προσθέτει ένα επιπλέον λεπτό
βουρτσίσματος μειωμένης ισχύος, για να μπορείτε
να κάνετε απαλό μασάζ στα ούλα.

Οι ασθενείς μπορεί να μην αντιληφθούν ότι
βουρτσίζουν τα δόντια τους πολύ δυνατά, αλλά η
οδοντόβουρτσα θα το καταλάβει. Αν οι ασθενείς
αρχίσουν να πιέζουν τα ούλα τους, η οδοντόβουρτσα
θα παράγει μία χαρακτηριστική δόνηση, ως
υπενθύμιση να μειώσουν την πίεση.
Τεχνολογία BrushSync

Ασφαλής και απαλή σύνθεση

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα απολαύσετε μια
ασφαλή εμπειρία βουρτσίσματος: Η sonic τεχνολογία
μας είναι κατάλληλη για χρήση με σιδεράκια,
σφραγίσματα, γέφυρες και όψεις και αποτρέπει την
τερηδόνα, ενώ βελτιώνει την υγεία των ούλων.

Μια τεχνολογία με μικροτσίπ που ανιχνεύει και
συγχρονίζει την έξυπνη κεφαλή βουρτσίσματος με
την έξυπνη λαβή. Η σύζευξη έξυπνης λαβής και
έξυπνης κεφαλής βουρτσίσματος είναι ένα ισχυρός
συνδυασμός που ενεργοποιεί τις έξυπνες
υπενθυμίσεις αντικατάστασης.

Χρειάζεστε μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα με
χρονοδιακόπτη; Το QuadPacer σάς ενημερώνει πότε
έχετε αφιερώσει το σωστό χρονικό διάστημα για τον
καθαρισμό κάθε τμήματος του στόματός σας, ενώ το
Smartimer σάς ενημερώνει πότε έχετε βουρτσίσει τα
δόντια σας για τα συνιστώμενα δύο λεπτά.
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Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
Χρώμα: Λευκό και ανοιχτό μπλε

Ευκολία στη χρήση
Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
Ένδειξη μπαταρίας: Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
Συμβατότητα λαβής: Κεφαλές που κουμπώνουν
εύκολα
Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 2 εβδομάδες

Ρεύμα
Τάση: 110-220 V
Τεχνικές προδιαγραφές
Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο
Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Έως και 2
εβδομάδες
Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου
Σέρβις
Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Περιλαμβάνεται
Θήκη ταξιδιού: 1
Βάση σύνδεσης: 1
Λαβή: 1 ProtectiveClean
Κεφαλές βουρτσίσματος: 1 i InterCare σε τυπικό
μέγεθος, 1 ic InterCare μικρού μεγέθους
Καθαριστική απόδοση
Ταχύτητα: Έως 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό
Καλύτερη στοματική υγιεινή: Συμβάλλει στη μείωση
της οδοντικής πλάκας
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Απόδοση: Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη
οδοντική πλάκα*
Χρονομετρητής: Quadpacer και SmarTimer
Πληροφορίες για την πίεση: Η λαβή δονείται για να
ειδοποιεί το χρήστη
Λειτουργίες
Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα
Φροντίδα των ούλων: Κάνει απαλό μασάζ στα ούλα
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

* Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με
τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

