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Klinično dokazani vrhunski rezultati čiščenja*

Odstrani do 3-krat več zobnih oblog*

Popolna zobna ščetka, oblikovana za prehod z običajne na električno zobno

ščetko. Občutek, kot da si še nikdar niste zares umili zob.

Inovativna tehnologija

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

Dokazano izboljšuje zdravje ust

Odstrani do 3-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Zasnova po vaši meri

Merilnika časa spodbujata k temeljitemu dvominutnemu ščetkanju

Program za enostaven začetek pospeši vašo rutino s tehnologijo Philips Sonicare.

Izboljšajte ščetkanje

Življenjska doba baterije

Sistem s pritrdljivimi glavami ščetk



Sonična električna zobna ščetka HX3412/07

Značilnosti Specifikacije

Tehnologija Philips Sonicare

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da

brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in

odstranjuje razpadle obloge.

Poslovite se od zobnih oblog

Goste visokokakovostne ščetine odstranijo do

3-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

Zaobljeno oblikovane ščetine se prilegajo

obliki zob, tako da lahko enostavno očistite

težje dostopna mesta.

Merilnika časa QuadPacer in Smartimer

Zobe lahko temeljito očistite v samo dveh

minutah. Naš merilnik časa QuadPacer vam za

vsako področje ust pove, kdaj ste porabili

optimalno dolžino časa, merilnik časa

SmarTimer pa vas opozori, ko se celoten čas

izteče. Skupaj vam omogočata, da vsak dan

dosežete priporočeno dolžino ščetkanja.

Lahkotno v novo rutino

Na vsako novo stvar se je treba privaditi. Naš

program za enostaven začetek vam nudi

možnost postopnega, blagega naraščanja

moči ščetkanja pri prvih 14 uporabah vaše nove

zobne ščetke.

Življenjska doba baterije

Napolnjena deluje do 14 dni.

Sistem s pritrdljivimi glavami ščetk

To glavo ščetke enostavno pritrdite in snamete

z ročaja, zato se zanesljivo prilega ter jo lahko

enostavno vzdržujete in čistite. Primerna je za

ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare PowerUp

Battery, Essence+/Elite+/CleanCare+.

Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Priloženi predmeti

Ročaj: 1 DailyClean 1100

Glave ščetke: 1 standardna C1 SimplyClean

Polnilnik: 1

Zasnova in izdelava

Barva: Svetlo modra

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 31.000 gibov ščetke na minuto

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

Zmogljivost: Odstrani do 3-krat več zobnih

oblog*

Enostavna uporaba

Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive

glave ščetke

Ročaj: Ergonomska zasnova

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: NiMH

Čas delovanja (od polne do prazne): Največ 14

dni

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

 

* Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna

ščetka
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