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Dinţi mai albi. În mod delicat.
Dinţi mai albi în doar o săptămână.

Simte diferenţa unei curăţări delicate cu senzorul nostru de presiune, totodată

albindu-ţi dinţii în doar o săptămână.

Proven to improve oral health

Sigură şi delicată pe zonele sensibile, lucrările ortodontice şi dentare

Albeşte dinţii în numai o săptămână

Alege din trei moduri

Concepute pentru tine

Încurajare pentru un periaj temeinic

Îţi face călătoria mai uşoară

Tehnologie inovatoare

Ştii întotdeauna când să înlocuieşti capetele de periere

Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare

Conectează mânerul inteligent al periuţei şi capetele de periere inteligente

Te anunţă când apeşi prea tare



Periuţă de dinţi sonică electrică HX6851/53

Repere

Dinţi mai albi în mod natural

Ataşează capul de periere W2 Optimal White

pentru a elimina petele de suprafaţă şi a

dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi

centrali deşi pentru eliminarea petelor, s-a

demonstrat clinic că albeşte dinţii în numai o

săptămână.

Trei moduri

Această periuţă de dinţi îţi permite să îţi

personalizezi periajul, putând alege din trei

moduri şi trei intensităţi. Modul Clean este

modul standard pentru curăţare superioară.

White este modul ideal pentru îndepărtarea

petelor de suprafaţă. Iar modul Gum Care

adaugă un minut suplimentar de periere la

putere redusă, pentru a putea masa uşor

gingiile. Trei intensităţi îţi permit să schimbi

ordinea setărilor pentru a se alinia cu

intensităţile de la stânga la dreapta.

Sigură şi delicată

Îţi garantăm o experienţă sigură de periere a

dinţilor: tehnologia noastră sonică este

adecvată pentru utilizare cu aparate dentare,

plombe, coroane şi faţete dentare, ajută la

prevenirea cariilor şi îmbunătăţeşte

sănătatea gingiilor.

Prea multă presiune?

Se poate să nu observi că periajul este prea

intens, dar periuţa ta de dinţi electrică cu

senzor de presiune nu va trece asta cu

vederea. Dacă începi să aplici presiune pe

gingii, periuţa de dinţi va emite un sunet

intermitent pentru a-ţi aminti să reduci

presiunea.

Tehnologie BrushSync

O tehnologie cu microcip care detectează şi

sincronizează capul de periere inteligent cu

mânerul inteligent. Mânerul inteligent şi

capul de periere inteligent reprezintă o

combinaţie puternică care permite

mementouri de înlocuire inteligente.

Memento de înlocuire BrushSync

Toate capetele de periere se uzează în timp.

Tehnologia noastră BrushSync monitorizează

cât timp ai folosit capul de periere şi cât de

intens a fost periajul. Când este timpul să-l

înlocuieşti, te va anunţa printr-un indicator

luminos pe mâner şi un semnal sonor scurt.

Astfel, poţi avea siguranţa că obţii rezultate

optime de la capul de periere.

Cronometre utile

QuadPacer te anunţă când ai acordat timpul

optim fiecărei zone a gurii, în timp ce

Smartimer te înştiinţează când s-au scurs

cele două minute de periaj recomandate.

Tehnologie Philips Sonicare

Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare

mobilizează apă între dinţi, iar mişcările sale

de periere desprind şi îndepărtează placa

bacteriană pentru o curăţare zilnică

excepţională.

Toc de transport comod şi încărcător

Tocul nostru premium de transport îţi permite

să depozitezi igienic periuţa de dinţi, în timp

ce baza noastră de încărcare compactă

menţine bateria încărcată în timpul

deplasărilor. Beneficiezi de două săptămâni

de utilizare regulată la o singură încărcare

completă, încărcătorul fiind util pentru

călătorii mai lungi.
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Specificaţii

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Specificaţii tehnice

Durată de funcţionare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 2 săptămâni

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Design şi finisaj

Culoare: Albastru închis

Service

Garanţie: Garanţie 2 ani

Uşor de utilizat

Indicator baterie: Indicator luminos pentru

baterie

Compatibilitate cu mânerul: Capete de

periere cu aplicare rapidă

Mâner: Design ergonomic subţire

Timp de periere: Până la 2 săptămâni

Articole incluse

Mâner: 1 ProtectiveClean

Toc de transport: 1

Încărcător: 1

Capete de periere: 1 cap W2 Optimal White

Performanţă de curăţare

Beneficii pentru sănătate: Ajută la reducerea

cariilor

Viteză: Până la 62.000 de mişcări de periere

pe minut

Cronometru: Quadpacer şi SmarTimer

Beneficii de albire: Dinţi mai albi într-o

săptămână

Feedback privind presiunea: Mânerul vibrează

pentru a te atenţiona

Moduri

Clean: Pentru o curăţare zilnică impecabilă

Alb: Îndepărtează petele de suprafaţă

Gum Care: Masează delicat gingiile

Tehnologie cu senzori inteligenţi

Memento de înlocuire BrushSync: Ştii

întotdeauna când să, înlocuieşti capetele de

periere

Senzor de presiune: Înştiinţează când

perierea este prea intensă

* Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană

decât o periuţă de dinţi manuală

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2023‑01‑14
Versiune: 4.0.5

EAN: 08 71010 38633 59

www.philips.com

http://www.philips.com/

