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Akár 100%-kal egészségesebb íny*
*a kézi fogmosáshoz képest

Kiváló lepedékeltávolítás és ínyápolás egy könnyen használható, hatékony

fogkefével az ínybetegségek megelőzéséért és első jeleinek csökkentéséért, a

lehető legkényelmesebb fogmosással.

Segít a fogorvosok ajánlásainak betartásában
A SmarTimer segítséget nyújt az ajánlott fogmosási idő betartásában

A Quadpacer időközi időzítő elősegíti az alapos fogmosást

Egészségesebb íny, a kézi fogkefével összevetve
Fogínygyulladásra jobb, mint a kézi fogkefe

Akár 6-szor több lepedéket távolít el a fogínyek mentén

A Sonicare termék dinamikus tisztításának köszönhetően a víz bejut a fogak közé

A személyre szabott fogmosás élményét nyújtja
Három intenzitási beállítás a gyengéd tisztítás érdekében

A fogápolási szakemberek világszerte ajánlják
Bizonyítottan 3-féle módon biztosít egészségesebb fogínyt

Fogszabályzó, fogászati kezelés és héjak esetén is biztonságos
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Fénypontok
3-féle módon biztosít egészségesebb fogínyt

Klinikailag bizonyított, hogy háromféle módon

biztosít egészségesebb fogínyt: csökkenti a

kipirosodást, a duzzanatot és a fogínyvérzést (a

vérzések helyét)

Megakadályozza, illetve csökkenti a
fogínygyulladást

A fogkefe a kiváló lepedékeltávolítással a

fogínyek mentén mindössze két hét alatt akár

100%-kal hatékonyabban csökkenti a

fogínygyulladást, mint a kézi fogkefe

Három intenzitási beállítás

A három testre szabható intenzitási beállítással

(alacsony, közepes és magas) kiválaszthatja

azt a teljesítményszintet,

amellyel kényelmesen tisztíthatja fogínyeit. Az

üzemmód váltásához 1,5 másodperc után

nyomja meg kétszer a gombot. Először a

szüneteltetéshez, másodszor pedig a

váltáshoz.

Akár 6-szor hatékonyabb lepedékeltávolítás

Akár 6-szor több lepedéket távolít el a fogínyek

mentén, mint egy kézi fogkefe.

Szónikus technológia

Szónikus technológiánk egyedülállóan

dinamikus tisztító műveletet eredményez,

amely mélyen a fogközökbe és az ínyvonalra

juttatja a folyadékot, így biztosít alapos, mégis

finom tisztítást

Gyengéd és biztonságos

A Philips Sonicare elektromos fogkefe gyengéd

mozgása biztonságos fogászati kezelés,

fogszabályzó, implantátumok és héjak esetén

is, ezért nyugodtan használhatja.

SmarTimer

A Philips Sonicare elektromos fogkefe speciális

SmarTimer időzítővel rendelkezik, mely segít

betartani a fogorvos által javasolt kétperces

fogmosási időt.

Quadpacer

Quadpacer időközi időzítővel rendelkezik,

amely arra ösztönzi, hogy alaposan

megmossa szája teljes felületét. A fogkefe 30

másodpercenként sípoló hangjelzéssel jelzi,

hogy szája más részeit is megmossa.
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
Szín: Perzsazöld

Tápellátás
Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok
Működési idő (Telitől üresig): Akár 3 hét**

Akkumulátor: Újratölthető

Akkumulátor típusa: Lítium-ionos

Szerviz
Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat
Fogkefefej rendszer: Könnyen rápattintható

kefefejek

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az

akkumulátor töltöttségi állapotát

Fogmosási idő: Akár 3 hét**

Tartozékok
Markolatok: 1 3-as sorozatú fogínyápoló

Töltő: 1

Kefefejek: 1 ProResults fogínyápoló

Fogmosási teljesítmény
Sebesség: Akár 31 000 tisztítómozdulat/perc

Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny

Teljesítmény: Akár 6-szor annyi lepedéket

távolít el*

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer

időzítő

Módok
Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

3 intenzitási szint: Alacsony, Közepes, Magas

* Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi

fogkefe

* *naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve,

tisztítási üzemmódban
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