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HX3211/13

Remove até 3x mais placas
Até 3 vezes mais remoção de placa*

A Philips Sonicare Essence+ remove até 3x mais placas do que uma escova

manual, auxilia na redução da gengivite e na remoção manchas superficiais,

deixando seu sorriso mais bonito e saudável. Você terá a sensação de que nunca

escovou os dentes antes.

Tecnologia inovadora

Tecnologia sônica avançada da Philips Sonicare

Para uma melhor saúde bucal

Remove até 3 vezes mais placa do que uma escova de dentes manual

Desenvolvida para sua saúde bucal

Timer de 2 minutos

Uma ótima forma de se acostumar com a nova escova de dentes

Melhore sua escovação

Duração da bateria

Sistema de cabeça da escova com encaixe



Escova de dentes elétrica HX3211/13

Destaques Especificações

Tecnologia Philips Sonicare

A tecnologia sônica avançada da Philips

Sonicare direciona a água aos espaços entre

os dentes enquanto os movimentos da escova

rompem a placa e levam-na para longe,

colaborando para uma limpeza diária

excepcional.

Diga adeus à placa

Densamente compactadas e de alta

qualidade, as cerdas removem até 3 vezes

mais placa do que uma escova de dentes

manual. E as cerdas contornáveis se adaptam

ao formato dos dentes, para que você possa

limpar facilmente áreas difíceis de alcançar.

QuadPacer e Smartimer

A Philips Sonicare possui uma tecnologia que

auxilia na hora de fazer uma escovação

completa e eficiente. Ela conta com um timer

que emite um bipe indicando o momento certo

de trocar a região da boca na qual se está

escovando, para que se haja uma escovação

ainda mais uniforme. Além disso, também

conta com um sistema inteligente que irá

desligá-la automaticamente após 2 minutos -

o tempo ideal para uma escovação completa.

Programa Easy-start

Ao começar algo novo, pode levar algum

tempo até você se acostumar. O por isso que o

nosso programa Easy Start lhe dá a opção de

aumentar gradual e suavemente a potência da

escovação nos primeiros 14 usos da nova

escova de dentes.

Duração da bateria

Dura até 14 dias entre as cargas.

Sistema de cabeça da escova com encaixe

A cabeça da escova de dentes se encaixa e

desencaixa do cabo para proporcionar encaixe

seguro, manutenção e limpeza facilitados. Ela

é compatível com os cabos das escovas de

dentes Philips Sonicare, PowerUp Battery e

Essence+/Elite+/CleanCare+.

Modos

Limpeza: Para uma limpeza diária

excepcional

Itens inclusos

Escova elétrica: 1 Essence+

Refil: 1 ProResults C1 padrão

Carregador: 1

Design e acabamento

Cor: Azul

Alto desempenho de limpeza

Veloc.: Até 31.000 movimentos por minuto

Timer: SmarTimer e Quadpacer

Desempenho: Remove até 3x mais placas*

Fácil de usar

Escova elétrica: Design ergonômico

Refil da escova: Refil fácil de encaixar

Especificações técnicas

Bateria: Recarregável

Tipo da bateria: NiMH

Tempo de operação (duração da bateria): Até

14 dias

Lig/Desl

Voltagem: Bivolt - 110 a 220 V

Serviço

Garantia: Garantia de 2 anos

 

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes

* do que uma escova de dentes manual
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