
 

Ηλεκτρική

οδοντόβουρτσα Sonic

DailyClean 2100

  1 λειτουργία

1 κεφαλή βουρτσίσματος

 

HX3212/03

Κλινικά αποδεδειγμένα κορυφαία αποτελέσματα

καθαρισμού*

Αφαιρεί έως και 3 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα*

Έχει σχεδιαστεί ως η ιδανική οδοντόβουρτσα για τη μετάβαση από τη συμβατική στην

ηλεκτρική. Θα νιώσετε ότι πλένετε τα δόντια σας για πρώτη φορά!

Πρωτοποριακή τεχνολογία

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare

Βελτιώνει αποδεδειγμένα τη στοματική υγιεινή

Έως και 3 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

Σχεδιασμένα ειδικά για εσάς

Χρονοδιακόπτης που ενθαρρύνει 2 λεπτά σχολαστικού βουρτσίσματος

Ένας εκπληκτικός τρόπος για να συνηθίσετε τη νέα σας οδοντόβουρτσα

Διάρκεια μπαταρίας

Βελτιώστε το βούρτσισμά σας

Κουμπωτή κεφαλή οδοντόβουρτσας



Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic HX3212/03

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Τεχνολογία Philips Sonicare

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare

σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι

κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την

πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας

εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.

Πείτε αντίο στην πλάκα

Οι πυκνές τρίχες υψηλής ποιότητας αφαιρούν έως

και 3 φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική

οδοντόβουρτσα. Επίσης, οι στρογγυλεμένες τρίχες

εφαρμόζουν στο σχήμα των δοντιών σας, ώστε να

μπορείτε να καθαρίζετε εύκολα αυτά τα δυσπρόσιτα

σημεία.

QuadPacer και Smartimer

Το σχολαστικό βούρτσισμα των δοντιών σας

διαρκεί μόνο 2 λεπτά. Το QuadPacer σας ενημερώνει

πότε έχετε αφιερώσει το βέλτιστο χρονικό διάστημα

σε κάθε τμήμα του στόματός σας, ενώ το SmarTimer

επισημαίνει πότε ολοκληρώνεται ο συνολικός

χρόνος. Συνδυαστικά σας βοηθούν να πετυχαίνετε

κάθε φορά τον συνιστώμενο χρόνο βουρτσίσματος.

Πρόγραμμα εύκολης έναρξης

Όταν ξεκινάτε κάτι καινούριο, μπορεί να χρειαστείτε

λίγο χρόνο μέχρι να το συνηθίσετε. Γι' αυτό τον

λόγο, το πρόγραμμα εύκολης έναρξης σάς δίνει την

επιλογή σταδιακής, ήπιας αύξησης της ισχύος

βουρτσίσματος τις πρώτες 14 φορές που θα

χρησιμοποιήσετε τη νέας σας οδοντόβουρτσα.

Διάρκεια μπαταρίας

Διαρκεί έως και 14 ημέρες μεταξύ φορτίσεων.

Κουμπωτή κεφαλή οδοντόβουρτσας

Αυτή η κεφαλή κουμπώνει και αποσπάται από τη

λαβή της οδοντόβουρτσας, για ασφαλή εφαρμογή και

εύκολη συντήρηση και καθαρισμό. Ταιριάζει στη λαβή

οδοντόβουρτσας PowerUp Battery,

Essence+/Elite+/CleanCare+ της σειράς Philips

Sonicare.

Λειτουργίες

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

Περιλαμβάνεται

Λαβή: 1 DailyClean 2100

Κεφαλές βουρτσίσματος: 1 C2 Optimal Plaque

Defence

Βάση σύνδεσης: 1

Σχεδιασμός και φινίρισμα

Χρώμα: Ανοιχτό μπλε

Καθαριστική απόδοση

Ταχύτητα: Έως 31.000 κινήσεις βουρτσίσματος/

λεπτό

Χρονομετρητής: Quadpacer και SmarTimer

Απόδοση: Αφαιρεί έως και 3 φορές περισσότερη

πλάκα*

Ευκολία στη χρήση

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κεφαλές που

κουμπώνουν εύκολα

Λαβή: Εργονομικός σχεδιασμός

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Τύπος μπαταριών: NiMH

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Έως και 14

ημέρες

Ρεύμα

Τάση: 110-220 V

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

 

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.

* Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με

τις συμβατικές οδοντόβουρτσες
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