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Čiščenje med zobmi
Pritrdljiva glava električne zobne ščetke
Edinstvena zasnova glave ščetke Philips Sonicare HX6001/05 očisti zobne obloge in
ostanke hrane iz tesnih medzobnih prostorov.
Glava ščetke ustreza različnim ročajem
• Pritrdljiva glava ščetke
Omogoča izboljšano delovanje
• Ščetine s prikazom obrabljenosti poskrbijo za učinkovito čiščenje
Popolnoma čist občutek v vaših ustih
• Oblika glave ščetke izboljša sonično gibanje
Omogoča boljše čiščenje med zobmi
• Vodila Hydroguide pomagajo pri odpravljanju zobnih oblog in ostankov hrane

HX6001/05

Standardna glava zobne ščetke Sonicare
1 v paketu

Specifikacije
Tehnične specifikacije

• Čas delovanja: Za optimalne rezultate
priporočamo, da glavo ščetke menjate vsake tri
mesece.
• Zamenjava: Ščetine s prikazom izrabljenosti
zbledijo, ko je glavo treba zamenjati.

Značilnosti
Teža in dimenzije

• Dimenzije embalaže glave ščetke: 21,6 (V) x 7,0 (Š)
x 2,2 (G) cm
• Weight brush head packaging: 0.03 kg

Pritrdljiva glava ščetke

Priloženi predmeti

• Higienski potovalni pokrovček: 1 pcs
•

Enostavna namestitev glave ščetke in čiščenje ročaja

Vodila Hydroguide

Vodilo HydroGuide deluje s patentirano zvočno
tehnologijo in usmerja zobno pasto in vodo v
prostore med zobe ter vam tako pomaga očistiti
ozka, težko dostopna mesta. Čiščenju z zobno nitko
se sicer ne boste izognili, boste pa izboljšali čiščenje
medzobnih prostorov.

Izboljšano čiščenje

Premišljena zasnova in natančna izdelava zagotavljata
popolno čiščenje, ko te nadomestne glave ščetke
Philips Sonicare uporabljate skupaj s soničnim
gibanjem in prilagodljivimi načini ščetkanja.

Prikaz izrabljenosti

Posebne ščetine vas opomnijo, kdaj je treba
zamenjati glavo ščetke. Po treh mesecih običajne
uporabe se ščetine izrabijo, zato se zmanjša
učinkovitost ščetke. Glavo ščetke zamenjajte vsake 3
mesece.
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