
 

 

Philips Sonicare 
ProtectiveClean 6100
„Sonic“ elektrinis dantų 
šepetėlis

Integruotas spaudimo jutiklis
3 režimai, 3 intensyvumo 
nustatymai
2 „BrushSync“ funkcijos
Kelioninis dėklas
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altesni dantys. Švelnus valymas.
ltesni dantys vos per 1 savaitę.

juskite švelnaus dantų valymo skirtumą naudodami spaudimo jutiklį, džiaukitės 
ltesniais dantimis vos per 1 savaitę.

Proven to improve oral health
• Saugiai ir švelniai valo jautrias vietas, ortodontija ir dantų gydymas
• Baltesni dantys vos per savaitę

Designed around you
• Skatinimas valytis kruopščiai
• Keliaukite lengviau

Innovative technology
• Praneša, jei spaudžiate per stipriai
• Visada žinokite, kada reikia keisti šepetėlio galvutes
• Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“
• Sujungia išmaniąją šepetėlio rankeną ir išmaniąsias šepetėlio galvutes

Optimize your brushing
• Trys režimai, trys intensyvumo nustatymai
• Šepetėlių galvutės parenka optimalų režimą ir intensyvumą



 Natūraliai baltesni dantys

Uždėkite šepetėlio galvutę „W2 Optimal 
White“, norėdami pašalinti paviršines dėmes ir 
džiaugtis baltesne šypsena. Viduryje yra tankūs, 
dėmes šalinantys šereliai. Klinikiniais tyrimais 
įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per 
vieną savaitę.

Valymasis savu būdu

Su šiuo dantų šepetėliu individualiai pritaikysite 
valymą rinkdamiesi iš trijų režimų ir trijų 
intensyvumų. Valymo režimas yra standartinis 
ir skirtas geriausiam valymui. Balinimo režimas 
puikiai tinka paviršinėms dėmėms šalinti. 
Dantenų priežiūros režime pridedama 
papildoma ne tokio galingo valymo minutė, kad 
švelniai pamasažuotumėte dantenas. Trys 
intensyvumo nustatymai gali būti keičiami nuo 
„didžiausio“ iki „mažiausio“ derinant su 
intensyvumais iš kairės į dešinę.

Saugiai ir švelniai

Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: 
mūsų technologija „Sonic“ tinkama naudoti 

dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir dantų 
su karūnėlėmis, ją galima naudoti siekiant 
išvengti dantų gedimo ir kasdienei dantenų 
sveikatai gerinti.

„Philips Sonicare“ technologija

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“ 
veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o 
šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos 
ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų 
išskirtinai švarūs.

Stebi spaudimą valymo metu

Per stipriai valydami dantis galite pažeisti dantis 
ir dantenas. Norint to išvengti, „Philips 
Sonicare ProtectiveClean“ skleidžia švelnų 
pulsuojantį garsą, kad įspėtų, jog spaudžiate per 
stipriai.

Technologija „BrushSync“

Technologija su integruotu lustu aptinka ir 
sinchronizuoja išmaniąją šepetėlio galvutę su 
išmaniąja rankena. Išmaniosios rankenos ir 
išmaniosios šepetėlio galvutės pora yra galingas 

derinys, dėl kurio veikia išmanusis režimas ir 
išmanieji šepetėlio galvutės keitimo priminimai.

Režimo ir intensyvumo poravimas

Svarstote, kurį režimą ir intensyvumą naudoti? 
Daugiau nebesvarstykite. „BrushSync“ režimų 
poravimo funkcija nurodo išmaniajai rankenai, 
kurią šepetėlio galvutę naudojate. Tad, pvz., jei 
uždėsite dantenų priežiūros šepetėlio galvutę, 
dantų šepetėlis parinks dantenoms optimalų 
režimą ir intensyvumą. Jums tereikia paspausti 
įjungimo mygtuką.

„BrushSync“ šepetėlio galvutės keitimo 
priminimas

Visos šepetėlio galvutės bėgant laikui nusidėvi. 
Tačiau mūsų technologija „BrushSync“ stebi, 
kiek laiko naudojote šepetėlio galvutę ir kaip 
stipriai valėte dantis. Kai ateis laikas ją pakeisti, 
apie tai perspės ant rankenos esantis šviesos 
indikatorius ir trumpas pyptelėjimas. Taip 
būsite tikri, kad šepetėlio galvutė valo 
efektyviai.
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„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Integruotas spaudimo jutiklis 3 režimai, 3 intensyvumo nustatymai, 2 „BrushSync“ funkcijos, Kelioninis dėklas
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Dizainas ir apdaila
• Spalva: Balta, sidabrinė

Maitinimas
• Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys
• Baterija: Pakartotinai įkraunama
• Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki 

išsikrovusio): Iki 2 savaičių
• Baterijos tipas: Ličio jonų

Techninė priežiūra
• Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti
• Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
• Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos 

šepetėlio galvutės
• Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo 

baterijos įkrovą
• Valymo laikas: Iki 2 savaičių

Pridėti priedai
• Įkroviklis: 1
• Rankenėlė: 2 „ProtectiveClean“
• Šepetėlių galvutės: 2 „W2 optimal white“
• Kelioninis dėklas: 2

Valymo veiksmingumas
• Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.
• Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą vos per 

dvi savaites, Padeda sumažinti ertmių
• Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“ laikmačiai
• Atsakomoji reakcija į spaudimą: Naudotojas 
įspėjamas rankenėlės vibravimu

Režimai
• „Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien
• 3 intensyvumo nustatymai: Žemas, Vidutinis, 

Aukštas
• „Gum Care“: Švelniai masažuoja dantenas
• Balta: Pašalina paviršines dėmes

„BrushSync“ režimas-poravimas
• „C2 Optimal Plaque Control“: Suderinama su 

„Clean“ režimu
• „G2 Optimal Gum Care“: Poruojama su dantenų 

priežiūros režimu
• „W2 Optimal White“: Poruojama su balinamuoju 

režimu

Išmanioji jutiklinė technologija
• „BrushSync“ keitimo priminimas: Visada žinokite, 

kada, keisti šepetėlio galvutes
• Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai
• Technologija „BrushSync“: Sujungia išmaniąją 

rankeną su, išmaniąja šepetėlio galvute
•
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Specifikacijos
„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis
Integruotas spaudimo jutiklis 3 režimai, 3 intensyvumo nustatymai, 2 „BrushSync“ funkcijos, Kelioninis dėklas

* Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis

http://www.philips.com

