
 

Електрическа звукова
четка за зъби

ProtectiveClean 4100

 
Вграден сензор за натиск

1 режим на чистене

1 функция BrushSync

 

HX6817/01 По-чисти зъби. По по-нежен начин.
Премахва до 7 пъти повече плака от ръчната четка за зъби

Усетете разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, като същевременно
премахвате 7 пъти повече плака в сравнение с ръчната четка за зъби

Доказано подобрява здравето на устата
Нежно на чувствителни зони, при ортодонтични приспособления и стоматологична работа
Премахва до 7 пъти повече плака от обикновената четка за зъби

Проектирани по ваша мярка
2 минути време за миене на зъбите, препоръчано от стоматолози
Свикнете с новата си Sonicare 4100

Иновативна технология
Уведомява ви, ако натискате прекалено силно
Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката
Sonicare 4100 ви казва кога да смените главите за четка
Звукова технология, която пулсира между зъбите



Електрическа звукова четка за зъби HX6817/01

Акценти
Sonicare 4100 – сбогом плака

Почиства труднодостъпните места, до които не
може да стигне ръчна четка за зъби, с контурирана
повърхност на косъмчетата, предназначена да
направи четкането лесно.

Следете натиска при миене

Прекалено силното миене на зъби може да увреди
зъбите и венците ви. За да предотврати това, Philips
Sonicare ProtectiveClean издава лек пулсиращ звук, за
да ви напомни да намалите натиска.

Технология BrushSync

Технология с микрочип, която открива и
синхронизира главата на смарт четката със смарт
дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата
на смарт четката е мощна комбинация, която
позволява смарт напомняния за смяна.

Дава приоритет на вашата устна хигиена
Понякога можете да забравите кога последно сте
сменяли главата за четката. С уникалната си
технология BrushSync главата и основата ще се
синхронизират, за да ви напомнят, когато дойде
времето – с прост кратък звуков сигнал и индикатор
на дръжката.

Безопасно почистване на зъби

Четка за зъби Philips Sonicare ProtectiveClean може
безопасно да се използва върху скоби, пломби,
коронки, фасети и други чувствителни ортодонтични
приспособления

Sonicare 4100 – по-дълбоко почистване

Звуковата технология изтласква вода между зъбите и
венците, за да се разбие и премахне 3 пъти повече
плака по линията на венците отколкото ръчна четка
за зъби.

Лесна за електрическо миене на зъбите

Нашата програма за лесно започване ви дава
възможност за постепенно, нежно увеличаване на
мощността на почистване за първите 14 използвания
на новата ви четка.

Интелигентни функционалности

С лек импулс ви напомня да преминете към нова част
от устата си и издава сигнал, когато достигнете 2
минути време за почистване. Тази електрическа
звукова четка за зъби ви дава най-оптималното
почистване, всеки път.
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Спецификации
Захранване
Напрежение: 110 – 220 V

Технически спецификации
Батерия: Акумулаторна
Време за работа (от пълно зареждане до
изтощаване): До 2 седмици
Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие
Цвят: Бяло и мента

Сервиз
Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба
Индикатор за батерията: Светлинният индикатор
показва състоянието на батерията
Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на
главите с щракване
Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн
Време за почистване: До 2 седмици

Включени в комплекта
Дръжка: 1 ProtectiveClean
Зарядно устройство: 1
Глави за четка: 1 C2 Optimal Plaque Control

Работни показатели при почистване
Лечебен ефект: Помага за намаляване на кариесите
Работни характеристики: Премахва до 7 пъти
повече плака*

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин
Таймер: Quadpacer и SmarTimer
Обратна връзка при натиск: Вибрираща дръжка, за
да предупреждава потребителя при по-голям натиск
върху зъбите

Режими
Clean: За изключително ежедневно почистване

Технология с интелигентен сензор
Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено
силно натискане на четката
Напомняне за смяна BrushSync: Винаги бъдете
информирани кога да, смените главата на четката

* Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за
зъби

* Сензорът за натиск предпазва зъбите и венците от прекомерно
натискане при миене

* Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката за едно
ефективно почистване с напомняне за смяна BrushSync

* Quadpacer и Smartimer помагат да се гарантират
препоръчаните от стоматолога 2 минути време за почистване и
насърчава почистването във всеки квадрант на устната кухина

* Индикаторът за зареждане на батерията ви позволява да знаете
кога да презаредите; 2-седмичен живот на батерията
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