
Четка за зъби с

акумулаторна батерия

CleanCare

 

1 режим

1 глава за четка

 

HX5350/02

Електрическа четка за по-добро отстраняване на

плаката

Съвършената четка за зъби

Уникалното динамично почистващо действие на електрическата четка за зъби Philips

Sonicare HX5350/02 нежно и ефикасно достига дълбоко между зъбите и по продължение

на венеца.

Осигурява превъзходно почистване

Динамичното почистващо движение насочва вода между зъбите

Глава с накрайник под ъгъл за по-лесно достигане до кътниците

Премахва до 2 пъти повече плака от ръчна четка за зъби

Динамичното почистващо движение насочва вода между зъбите

Доказано подобрява здравето на устата

Клинично доказана безопасност и щадящо действие

Помага за избелване на зъбите

Помага да спазвате препоръките на денталните специалисти

2-минутният таймер ви помага да спазвате препоръчителното време за миене

Предлага ви персонализирано почистване

Програма Easy-start, за да свикнете с използването на Sonicare
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Акценти

Патентована звукова технология

Уникалното динамично действие на електрическата

четка за зъби Sonicare нежно и ефикасно достига

дълбоко между зъбите и по продължение на венеца.

Глава с накрайник под ъгъл

Уникално наклонената шийка на главата на тази четка

за зъби улеснява достигането на кътниците,

премахвайки плаката в тези трудни за достигане

зони.

Безопасност и щадящо действие

Вашата електрическа четка за зъби Philips Sonicare е

безопасна за използване при: брекети (главите се

износват по-бързо, когато се ползват върху брекети),

дентални конструкции (корони, фасети) и

пародонтални джобове.

Smart timer

2-минутният таймер на тази четка за зъби помага за

осигуряването на времето за почистване,

препоръчвано от зъболекарите

Програма Easy-start

Нежно увеличава мощността при първите 14

използвания, за да се почувствате комфортно с

вашата електрическа четка за зъби Philips Sonicare

Помага за избелване на зъбите

Най-доброто избелване на Sonicare: тази четка за

зъби помага за премахването и намаляването на

петната по зъбите ви за по-ярка усмивка.

Премахва до 2 пъти повече плака

Патентованата звукова технология премахва до 2

пъти повече плака от ръчната четка за зъби.

Патентована звукова технология

Уникалното динамично действие на електрическата

четка за зъби Sonicare нежно и ефикасно достига

дълбоко между зъбите и по продължение на венеца.
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Спецификации

Работни показатели при почистване

Работни показатели: По-добро премахване на плаката

от ръчна четка за зъби

Лечебен ефект: Помага за подобряване на здравето

на венците

Предимства на избелването: Помага за премахване

на петната от чай, кафе и други

Глави за четка: 1 стандартна глава за четка серия E

Скорост:

До 31 000 почистващи движения в минута

Таймер: Smart timer

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор на

бутона за захранване мига, когато е необходимо

зареждане

Система на главата за четка: Леснозавиващи се глави

за четка

Време за миене на зъбите: 28 2-минутни миения

ИЛИ 2 седмици

Включени в комплекта

Зарядно устройство: 1 зарядно устройство

Основа на зарядното устройство: 1

Технически данни

Батерия: Акумулаторна

Време за зареждане: 24 час(а)

Потребявана мощност: 0,9/1,1 W

Дизайн и покритие

Цвят: Бяло

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Power

Напрежение: 110-120 V, 50-60 Hz, 220-240 V, 50-60

Hz
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