
 

 

Philips Zoom WhiteSpeed
Branqueamento dentário 
para consultório

Acelerador WhiteSpeed
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Um sorriso mais branco hoje mesmo
Sistema de branqueamento profissional ativado por luz
O sistema de branqueamento ativado por luz no dentista Philips Zoom WhiteSpeed traz-

lhe inovação. Com tecnologia de luz LED, definições de intensidade variável e programas 
para o ajudar a integrar o Zoom WhiteSpeed de forma rápida e fácil no seu consultório

Resultados de qualidade profissional
• Segurança e eficácia comprovadas para dentes e gengivas

O seu sorriso mais confiante agora
• Tecnologia activada pela luz para um branqueamento potente

Definições ajustáveis
• Definições de baixo/médio/alto para personalizar a intensidade



 Definições ajustáveis
Ao contrário de outros sistemas de branqueamento, 
o WhiteSpeed da Philips Zoom possui definições de 
intensidade reguláveis e pode ser personalizado para 
eliminar a sensibilidade e maximizar o seu conforto. 
De facto, mais de 90% das pessoas inquiridas 
sentiram pouca sensibilidade ou nenhuma com a 
lâmpada WhiteSpeed da Philips Zoom.

Tecnologia activada pela luz
Ao contrário de muitos outros sistemas, o 
WhiteSpeed da Philips Zoom utiliza uma luz LED 
patenteada para acelerar o branqueamento 
proporcionando resultados excelentes num período 
de tempo mínimo.

Segurança e eficácia comprovadas
A lâmpada WhiteSpeed da Philips Zoom é apoiada 
por estudos que demonstraram que esta é segura e 
eficaz para os seus dentes e gengivas. 95% dos 
pacientes inquiridos afirmam que a lâmpada 
WhiteSpeed da Philips Zoom oferece excelentes 
resultados.*
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Performance
• Testado clinicamente: Até 8 tons em 45 min.**
• Profissional: Uma só consulta de 45 min.

Segurança comprovada
• Gestão da sensibilidade: Intensidade de luz 

ajustável
• Seguras: Nenhuma ou pouca sensibilidade
•

Especificações
Branqueamento dentário para consultório
Acelerador WhiteSpeed
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