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Limpeza superior clinicamente comprovada*

Remoção de até 3 vezes mais placa bacteriana*

Desenvolvida para ser a escova de dentes perfeita para a transição da sua escova

manual. Sentir-se-á como se nunca tivesse escovado os dentes antes.

Tecnologia inovadora

Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare

Foi comprovado que melhora a saúde oral

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

Desenvolvida a pensar em si

Os temporizadores encorajam uma escovagem completa durante 2 minutos

Uma ótima forma para se habituar à sua nova escova de dentes

Optimize a sua escovagem

Duração da pilha

Sistema de cabeça de escova de encaixe



Escova de dentes elétrica sónica HX3212/03

Destaques Especificações

A única verdadeira tecnologia sónica

A tecnologia sónica avançada da Philips

Sonicare aplica impulsos de água entre os

dentes e as passagens da escova rompem e

eliminam a placa dentária para uma excelente

limpeza diária.

Diga adeus à placa bacteriana

As cerdas de alta qualidade densamente

agrupadas removem até 3 vezes mais placa

bacteriana do que uma escova de dentes

manual. As cerdas com contornos adaptam-se

à forma dos seus dentes para que possa limpar

facilmente as áreas difíceis de alcançar.

QuadPacer e Smartimer

Consiga uma escovagem completa em apenas

2 minutos. O nosso QuadPacer permite-lhe

saber quando já passou o tempo ideal em

cada secção da boca enquanto o nosso

SmarTimer lhe indica quando já decorreu o

tempo total. Estes dois elementos ajudam-no

a atingir o seu tempo de escovagem

recomendado sempre que escova os dentes.

Programa Easy-start

Adaptar-se a algo novo pode demorar algum

tempo. É por isso que o nosso programa de

início fácil oferece a opção de um aumento

gradual e suave da potência de escovagem

nas primeiras 14 utilizações da sua escova

nova.

Duração da pilha

Dura até 14 dias entre carregamentos.

Sistema de cabeça de escova de encaixe

Esta cabeça de escova encaixa na pega da

escova para uma colocação segura e para

manutenção e limpeza fáceis. É compatível

com todas as pegas de escovas de dentes

PowerUp Battery e

Essence+/Elite+/CleanCare+.

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

Itens incluídos

Pega: 1 CleanCare+

Cabeças de escova: 1 C2 Optimal Plaque

Defence

Carregador: 1

Design e acabamento

Cor: Azul claro

Desempenho de limpeza

Temporizador: SmarTimer e Quadpacer

Performance: Remove até 3 vezes mais placa

dentária*

Fácil de utilizar

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de

escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico

Especificações técnicas

Bateria: Recarregável

Tipo de bateria: NiMH

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): Até 14 dias

Potência

Voltagem: 110-220 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

 

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.

* do que uma escova de dentes manual
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