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Bolj beli in zdravi zobje
Vrhunska zobna ščetka za bolj bele zobe

Vsakdo obožuje žareče bel nasmeh. Navdušite z naravno belino svojih zob. Električna zobna ščetka Sonicare

HealthyWhite ob redni uporabi načina Clean and White dokazano v samo dveh tednih odstrani vsakodnevne

madeže.

Dokazano izboljšuje zdravje ust

Klinično dokazana varna in nežna uporaba

Naravno bolj beli zobje s patentirano sonično tehnologijo

Pomaga vam upoštevati priporočila za zdrave zobe

Dvominutni časovnik zagotavlja priporočeni čas ščetkanja

Intervalni časovnik Quadpacer spodbuja temeljito ščetkanje

Zagotavlja vrhunsko čistočo

Dinamično čiščenje s ščetko Sonicare tekočino usmerja med zobe

Ukrivljen vrat glave ščetke za boljši dostop do zadnjih zob

Omogoča ščetkanje po meri

Program za enostaven začetek omogoča pravo čiščenje Sonicare

Način Clean and White: dokazano odstranjuje madeže

Način Clean: standardni 2-minutni način



Sonična električna zobna ščetka HX6762/43

Značilnosti

Sonična tehnologija

Električna zobna ščetka Philips Sonicare z

edinstvenim dinamičnim čiščenjem s ščetko

Sonicare nežno in učinkovito očistite predele

globoko med zobmi in ob dlesnih.

Ukrivljen vrat glave ščetke

Z edinstveno glavo ščetko z ukrivljenim

vratom zobne ščetke lažje dosežete zadnje

zobe in odstranite zobne obloge tudi s težje

dosegljivih predelov.

Naravna belina zob

Dinamično čiščenje z zobno ščetko in

neposredni širši stik z vsakim zobom

dokazano odstranjujeta vsakodnevne madeže,

kar zagotavlja naravno bolj bele zobe.

Varno in nežno

Philips Sonicare je nežna električna zobna

ščetka za čiščenje zobnih aparatov (glave

ščetke se pri čiščenju teh hitreje obrabijo) in

zagotavlja varno čiščenje zobnih popravkov

(plomb, kron, porcelanastih lusk) in

parodontalnih žepov.

SmarTimer

2-minutni časovnik električne zobne ščetke

Philips Sonicare zagotavlja čas ščetkanja, ki

ga priporočajo zobozdravstveni strokovnjaki

Quadpacer

30-sekundni intervalni časovnik vas opomni,

da ste končali s ščetkanjem določenega dela

ust in vam sporoči, da začnite s čiščenjem

naslednjega, kar zagotavlja enakomerno

čiščenje ust.

Program za enostaven začetek

Po prvih 14 uporabah nežno povečuje moč, da

se lažje navadite na uporabo električne zobne

ščetke Philips Sonicare

Način Clean and White

2 minuti ščetkanja v načinu Clean in dodatnih

30 sekund v načinu White za čiščenje vidnih

sprednjih zob. Odstranjuje vsakodnevne

madeže kave, čaja, tobaka in rdečega vina.

Zobe v samo 2 tednih pobeli za 2 odtenka.*

Način Clean

Za izjemno vsakdanjo čistočo. Pomaga

ohranjati učinke beljenja.



Sonična električna zobna ščetka HX6762/43

Specifikacije

Zasnova in izdelava

Barva: Rožnata

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3

tedne**

Vrsta baterije: Litij-ionska

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje

baterije

Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive

glave ščetke

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova, Gumijasti

ročaj za enostavno uporabo

Čas ščetkanja: Do 3 tedne**

Priloženi predmeti

Glave ščetke: 1 standardna ProResults, 1

standardna DiamondClean

Polnilnik: 1

Ročaji: 1 HealthyWhite

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62.000 potez ščetke/min

Zmogljivost: Odstrani do 90 % madežev*

Pozitivni vplivi na zdravje: Izboljšuje zdravje

dlesni

Prispeva k bolj belim zobem: Zobe pobeli za

do 2 odtenka

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Clean and White: 2-minutni Clean in 30-

sekundni White

* *pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean

* Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna

ščetka
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