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Valgemad, tervemad hambad
Kõigile meeldib säravvalge naeratus. Laske oma hammastel loomulikult valgena särada. HealthyWhite'i võime

eemaldada plekke vaid kahe nädalaga on tõestatud, kui kasutate korrapäraselt režiimi Clean & White.

Proven to improve oral health

Kliiniliselt tõestatult ohutu ja õrn

Loomulikult valgemad hambad patenditud ultrahelitehnoloogia abil

Aitab järgida hambaarstide soovitusi

Quadpaceri intervallitaimer ergutab põhjalikult harjama

Kahe minuti taimer aitab kinni pidada soovituslikust harjamisajast.

Provides a superior clean

Sonicare'i dünaamiline puhastus juhib vedeliku hammaste vahele

Nurga all oleva kaelaga harjapea ulatub paremini tagumiste hammasteni

Hammastepesu vastavalt teie vajadustele

Easy-start-programm Sonicare'i kogemusega kohanemiseks

Režiim Clean & White: eemaldab tõestatult plekid

Puhastusrežiim: kaheminutiline standardrežiim

Õrn režiim: hammaste ja igemete õrn puhastus



Elektriline Sonic-hambahari HX6781/02

Esiletõstetud tooted

Sonic tehnoloogia

Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja

unikaalne dünaamiline liikumine puhastab

õrnalt ja tõhusalt hambavahed ja

igemeservad.

Nurga all oleva kaelaga harjapea

Selle hambaharja unikaalne nurga all olev

kael lihtsustab hammaste puhastamist ja katu

eemaldamist raskesti ligipääsetavatest

kohtadest.

Loomulikult valgemad hambad

Selle hambaharja dünaamiline

puhastustehnika ja otsene laiem kokkupuude

iga hambaga eemaldab tõestatult

igapäevased plekid ja aitab hoida hambad

loomulikult valgemad.

Ohutu ja õrn

Philips Sonicare on õrn elektriline hambahari

breketite jaoks (harjapead kuluvad

hambaklambrite kasutamisel kiiremini) ning

on ohutu hambaparandustele (plommid,

kroonid, kroonid) ja igemetaskutele.

SmarTimer

Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja kahe

minuti taimer aitab kinni pidada hambaarsti

soovitatud harjamisajast.

Quadpacer

Intervallitaimer annab iga 30 sekundi tagant

teile signaaliga märku, millal olete lõpetanud

ühe suuveerandi puhastamise ja võite edasi

liikuda, ning selle tulemuseks on kogu suu

ühtlasem puhastamine

Easy-start-programm

Võimsus kasvab vähehaaval esimese 14

kasutuskorra ajal, et kohaneda lihtsamini

Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja

kogemusega.

Režiim Clean & White

Kaheminutiline puhastus- ja 30-sekundiline

valgendusrežiim, mis keskendub

esihammastele. Eemaldab igapäevased

plekid, nt kohvi-, tee-, tubaka- ja punase

veini plekid. Muudab hambad kuni kahe tooni

võrra valgemaks vaid kahe nädalaga.*

Puhastusrežiim

Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks.

Aitab säilitada valgemaid hambaid.

Hammaste ja igemete õrn puhastus

Philips Sonicare'i õrna režiimiga hambahari:

tundlike igemete õrnaks ja põhjalikuks

puhastamiseks
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Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

Värv: Lumivalge

Võimsus

Pinge: 110-220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni

3 nädalat**

Aku tüüp: Liitiumioon

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain,

Kummist käepide hõlbustab käsitsemist

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega

harjapead

Harjamisaeg: Kuni 3 nädalat**

Kaasasolevad tarvikud

Reisivutlar: 1

Laadija: 1

Harjapead: 1 ProResultsi tavaline

Käepidemed: 1 HealthyWhite

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Aitab parandada igemete

tervist

Talitlus: Eemaldab kuni 90% plekkidest*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Valgemad hambad: Muudab hambad

valgemaks kuni kahe tooni võrra

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel

puhastamiseks

Tundlik: Hammaste ja igemete õrn puhastus

Clean & White: 2 min Clean + 30 s White

* * põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel

puhastusrežiimis

* Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui

käsihambahari
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