Kompaktne glave
sonične zobne ščetke
e-Series

2 v paketu
Kompaktna velikost
Navojno
HX7012/05

Klasična zmogljivost. Klasična čistoča.
Svež začetek do boljšega zdravja ust
Serija Philips Sonicare E je priporočljiva za vse, ki vsak dan želijo temeljito odstranjevati zobne obloge.
A brush head that ﬁts multiple handles
Zasnova z navojnim sistemom za Essence, Elite, Xtreme, Advance
Dokazano izboljšuje zdravje ust
Del rutine za boljšo nego ust
Designed to optimize performance
Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare
Naša klasična glava ščetke
Prikaz izrabljenosti zagotavlja najučinkovitejše čiščenje

Kompaktne glave sonične zobne ščetke

HX7012/05

Značilnosti

Speciﬁkacije

Naša klasična glava ščetke

Modri prikaz obrabljenosti zbledi do bele barve
in tako označuje, da morate zamenjati glavo
ščetke. Glavo ščetke za optimalne rezultate
zamenjajte vsake tri mesece.
Izboljšano sonično gibanje

Boljša nega ust
Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare
omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da
brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in
odstranjuje razpadle obloge.
Sistem z navojnimi glavami ščetk

Kot vse originalne glave ščetk Philips Sonicare
je tudi ta glava ščetke povsem varna za zobe in
dlesni. Vsaka glava ščetke je temeljito
preizkušena in je izjemno zmogljiva in trpežna.
Prikaz izrabljenosti
Glave ščetke Philips Sonicare E enostavno
pritrdite in snamete z ročaja, zato se zanesljivo
prilegajo ter jih lahko enostavno vzdržujete in
čistite.

Čeprav se na prvi pogled mogoče ne zdi tako,
se glave ščetke v nekaj mesecih normalne
uporabe zmehčajo in postopoma obrabijo.

Speciﬁkacije se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
Blagovne znamke so v lasti podjetja
Koninklijke Philips N.V. ali drugih
lastnikov.

Datum izdaje 2022‑09‑12
Različica: 2.0.1

www.philips.com

Zasnova in izdelava
Trdota ščetin: Srednja
Prikaz izrabljenosti: Bledenje modre barve
ščetin
Velikost: Kompaktno
Združljivost
Sistem glave ščetke: Navojno
Primerno za te modele: Essence+

Glava zobne ščetke Philips Sonicare ima
oblikovan proﬁl, ki se naravno prilega zobem in
omogoča temeljito čiščenje.
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Zasnova in izdelava
Barva: Bela

Priloženi predmeti
Glave ščetke: 2 kompaktni serije E
Kakovost in zmogljivost
Zamenjava: Vsake 3 mesece
Preizkušeno: za optimalno uporabo

