
Įkraunamas „Sonic"
dantų šepetėlis

CleanCare

 

1 režimas

1 šepetėlio galvutė

 

HX5350/02

Elektrinis dantų šepetėlis – geresnis apnašų

pašalinimas

Išskirtinis šepetėlis

Dėl unikalaus „Philips“ elektrinio dantų šepetėlio „Sonicare HX5350/02“ dinaminio

poveikio švelniai ir efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios tarp dantų ir

palei dantenas.

Suteikia ypatingos švaros pojūtį

Dinaminis valomasis poveikis nukreipia skysčius tarp dantų

Specialiu kampu pasukama dantų šepetėlio galvutė padeda lengviau pasiekti

galinius dantis

Pašalina iki 2 kartų daugiau akmenų nei įprastinis šepetėlis

Dinaminis valomasis poveikis nukreipia skysčius tarp dantų

Įrodyta, kad pagerina burnos būklę

Klinikiniais tyrimais įrodyta, jog valo saugiai ir švelniai

Padeda balinti dantis

Padeda laikytis stomatologo rekomendacijų

Dviejų minučių laikmatis padeda užtikrinti rekomenduojamą valymo laiką

Sudaro galimybę valytis dantis pagal savo poreikius

Lengvos pradžios programa skirta pritaikyti „Sonicare" patirtį
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Ypatybės

Patentuota garsinė technologija

Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio

„Sonicare“ dinamiško veikimo efektyviai

pasiekiamos gilios ertmės, esančios tarp dantų

ir palei dantenas.

Specialiu kampu pasukama dantų šepetėlio

galvutė

Unikaliu kampu pakreipta dantų šepetėlio

galvutė padeda lengviau pasiekti krūminius

dantis ir pašalinti apnašas sunkiai

pasiekiamose vietose.

Saugiai ir švelniai

„Philips Sonicare“ elektrinį dantų šepetėlį

saugu naudoti: kabėms (valant kabes,

šepetėlio galvutės greičiau susidėvi), dantų

rekonstrukcijoms (plomboms, karūnėlėms,

apvalkalams) ir periodonto plyšiams.

„Smartimer" laikmatis

Ši dantų šepetėlio 2 minučių laikmatis padeda

užtikrinti dantų gydytojų rekomenduojamą

valymo trukmę

Lengvos pradžios programa

Palaipsniui didina galią per pirmuosius 14

naudojimų, kad palengvintų prisitaikymą prie

„Sonicare“

Padeda balinti dantis

„Sonicare“ geriausias balinimas: šis dantų

šepetėlis padeda šalinti ir mažinti dantų

apnašas, kad galėtumėte džiaugtis baltesne

šypsena.

Pašalina iki 2 kartų daugiau akmenų

Patentuota garsinė technologija pašalina iki 2

kartų daugiau akmenų nei įprastinis šepetėlis.

Patentuota garsinė technologija

Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio

„Sonicare“ dinamiško veikimo efektyviai

pasiekiamos gilios ertmės, esančios tarp dantų

ir palei dantenas.
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Specifikacijos

Valymo veiksmingumas

„Performance“: Akmenis pašalina geriau nei

įprastas šepetėlis

Nauda sveikatai: Padeda pagerinti dantenų

higieną

Balinamoji nauda: Padeda pašalinti arbatos,

kavos ir kitas dėmes

Šepetėlių galvutės: 1 „e“ serijos standartinė

šepetėlio galvutė

Greitis: Iki 31 000 šepetėlio judesių per minutę

Laikmatis: „Smartimer" laikmatis

Lengva naudoti

Akumuliatoriaus indikatorius: Maitinimo

mygtuko lemputė pradeda mirksėti, kai reikia

įkrauti

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai

prisukamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: 28 2 minučių valymai arba 2

savaitės

Pridėti priedai

Įkroviklis: 1 kroviklis

Įkroviklio pagrindas: 1

Techniniai duomenys

baterija: Pakartotinai įkraunamas

Įkrovimo laikas: 24 val.

Energijos sąnaudos: 0,9 / 1,1 W

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Maitinimas

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

60 Hz
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