
 

UV sanitizér

UV Sanitizer
 

Technológia dezinfekcie
pomocou UV žiarenia

Na čistenie 2 kefkových
nástavcov**

Čistenie bez použitia chemikálií

Na nabíjanie 1 zubnej kefky***

 

HX6907/01

Prispieva k zničeniu baktérií a mikróbov na
kefkových nástavcoch*

Ničí až 99 % baktérií a vírusov***

S našou špeciálne navrhnutou technológiou dezinfekcie pomocou UV žiarenia si

môžete byť istí, že vaše kefkové nástavce Sonicare budú čisté. Dokáže zničiť až 99

% baktérií a vírusov* bez použitia chemikálií.

Zabíja baktérie na kefkových nadstavcoch
Vyčistite svoje kefkové nástavce** jedným stlačením tlačidla

Kefkové nástavce zahalí dezinfekčné svetlo

Bezpečné a jednoduché používanie
Špeciálne navrhnutý na ničenie mikróbov na kefkových nástavcoch Sonicare*

Nabite si svoju zubnú kefku, zatiaľ čo sa dezinfikujú vaše kefkové nástavce

Automatické vypnutie po 10 minútach čistenia



UV sanitizér HX6907/01

Hlavné prvky Technické údaje

Dezinfekčné UV svetlo

Ponorte kefkové nástavce do dezinfekčného

svetla: reflektor UV sanitizéra distribuuje

dezinfekčné svetlo okolo celej hornej časti

kefkových nástavcov na dosiahnutie

optimálnych výsledkov.

Na vyčistenie stačí stlačiť tlačidlo

UV sanitizér aktivujete iba jedným stlačením

tlačidla.

Automatické vypnutie

Jednoduchosť a bezpečnosť: UV sanitizér

disponuje praktickou funkciou automatického

vypnutia po skončení 10-minútového

čistiaceho cyklu.

Vrátane nabíjačky Sonicare

Nabite si svoju zubnú kefku Sonicare, zatiaľ čo

sa čistia vaše kefkové nástavce.

(Nekompatibilné so zubnými kefkami

DiamondClean, DiamondClean 9000 alebo

DiamondClean Smart. Zubná kefka nie je

súčasťou balenia.)

Vytvorený pre zubnú kefku Sonicare

Majte istotu, že sa vaša zubná kefka vždy

dôkladne vyčistí. Naša technológia dezinfekcie

pomocou UV žiarenia je špeciálne navrhnutá

na ničenie mikróbov na kefkových nástavcoch

Sonicare.*

Dizajn a povrchová úprava
Farba: Biela

Príkon
Napätie: 110 – 220 V

Servis
Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie
Na kefkové nástavce: Vhodné pre všetky

nasadzovacie kefkové nástavce

Nabíjačka zubnej kefky Sonicare:

Nekompatibilné s, DiamondClean,

DiamondClean 9000, DiamondClean Smart,

Prestige 9900

Trvanie cyklu čistenia pomocou UV žiarenia:

10 minút

Pribalené príslušenstvo
UV sanitizér: 1

* H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Na použitie s kefkovými

nástavcami InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive

(S), ProResults (C1) a Premium Plaque Control (C3)).

* * kompatibilné so všetkými nasadzovacími kefovými

nástavcami pre dospelých
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