Escova de dentes
eléctrica sónica
PowerUp
1 modo
1 cabeça de escova

HX3110/00

Melhor remoção da placa bacteriana*
*em comparação com uma escova manual
Esta escova de dentes eléctrica Sonicare foi concebida ser tão fácil de utilizar
como uma escova de dentes manual, mas para remover mais placa bacteriana.
Proporciona uma limpeza superior
Tecnologia sónica
Elimina mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual
Pega angular da cabeça da escova para alcançar melhor os dentes de trás
Uma forma fácil para alterar a sua rotina actual
Fácil de utilizar
Movimento de escovagem familiar - como uma escova de dentes manual
Guia-o pelas recomendações da higiene dentária
Temporizador de dois minutos ajuda a cumprir o tempo de escovagem recomendado
Foi comprovado que melhora a saúde oral
Segurança e delicadeza clinicamente comprovadas
Ajuda a reduzir as cáries
A escova de dentes Philips Sonicare ajuda a branquear os dentes
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Destaques
Tecnologia sónica

Segura e delicada

Movimento de escovagem familiar

Mais escovadelas em 1 dia do que a sua
escova de dentes manual num mês. Mais de
15 000 rotações por minuto.

Pode utilizar a sua escova de dentes eléctrica
Philips Sonicare de forma segura em:
aparelhos dentários (as cabeças da escova
desgastam-se mais depressa quando são
utilizadas em aparelhos dentários),
restaurações dentárias (enchimentos, coroas,
revestimentos) e bolsas peridentais.

Movimento de escovagem familiar e forma da
cabeça da escova semelhante a uma escova
de dentes manual, mas com a potência de
limpeza de mais de 15 000 rotações por
minuto.

Fácil de utilizar

Pega angular da cabeça da escova

Elimina mais placa bacteriana

A pega ﬁna e ergonómica foi concebida para
ser tão fácil de utilizar como uma escova de
dentes manual.
Ajuda a reduzir as cáries

Elimina mais placa bacteriana do que uma
escova de dentes manual.

A pega angular exclusiva desta cabeça da
escova de dentes facilita o alcance dos dentes
de trás, removendo a placa bacteriana nas
áreas difíceis de alcançar.
Smartimer

Escovar os dentes duas vezes todos os dias
ajuda a reduzir as cáries
O temporizador de 2 minutos nesta escova de
dentes eléctrica Philips Sonicare ajuda a
garantir o tempo de escovagem recomendado
por proﬁssionais dentários
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Especiﬁcações
Modos
Limpeza: Para limpeza diária excepcional
Itens incluídos
Pegas: 1 PowerUp
Cabeças de escova: 1 ProResults normal
Carregador: 1
Design e acabamento
Cor: Menta verde
Desempenho de limpeza
Velocidade: Até 15 000 rotações/min. da
escova
Performance: Elimina mais placa bacteriana

Benefícios para a saúde: Ajuda a melhorar a
saúde das gengivas
Benefícios de branqueamento: Ajuda a tornar
os dentes mais brancos
Temporizador: Smartimer
Fácil de usar
Sistema da cabeça da escova: Cabeças de
escova de encaixe fácil
Duração da carga da bateria: até 2 semanas
Pega: Design ergonómico esguio, Punho em
borracha para um manuseamento simples
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Especiﬁcações técnicas
Bateria: Recarregável
Tipo de bateria: NiMH
Alimentação
Voltagem: 110-220 V
Assistência
Garantia: 2 anos de garantia limitada

