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Parempi ulottuvuus, parempi

harjaustulos
Markkinoiden ainoa Sonic-sähköhammasharja, jossa on viistosti muotoiltu kaulaosa, jonka avulla ulottuu

paremmin harjaamaan kaikki hampaat. Sonicaren ainutlaatuinen puhdistustoiminto puhdistaa tehokkaasti myös

hankalasti tavoitettavat alueet. Sonicare - ainutlaatuinen harjauskokemus.

Dynaaminen puhdistustekniikka

Patentoitu Sonic-tekniikka

Parempi ulottuvuus, parempi harjaustulos

Muotoiltu harjaspää

Sonicaren käyttö on helppo oppia

Easy-start-toiminto totuttaa Sonicaren käyttöön

Auttaa noudattamaan hampaidenpesua koskevia ohjeita

SmarTimer kannustaa harjaamaan 2 minuutin ajan

Puhdista suun jokainen neljännes huolellisesti

30 sekunnin Quadpacer intervalliajastin kannustaa suun eri alueiden tasapuoliseen harjaamiseen



Akkukäyttöinen Sonicare-hammasharja HX5551/02

Kohokohdat Tekniset tiedot

Patentoitu Sonic-tekniikka

Sonicaren patentoidussa Sonic-tekniikassa

yhdistyvät muotoillut harjakset, harjasten laaja

liikerata ja harjasten nopea liike (31 000

harjausliikettä minuutissa) aikaansaaden

ainutlaatuisen, dynaamisen

puhdistustoiminnon. Tämä antaa sinulle

ainutlaatuisen harjauskokemuksen. Kliiniset

testit ovat osoittaneet, että Sonicare parantaa

ikenien terveyttä ja vähentää huomattavasti

kahvin, teen ja tupakan aiheuttamia

tummentumia - lopputuloksena luonnollisesti

valkoisemmat hampaat.

Muotoiltu harjaspää

Kapea ja viistosti muotoiltu kaulaosa parantaa

ulottuvuutta ja päistään pyöristetyt harjakset

mukautuvat hampaiden muotoihin. Mukava

käyttää ja lisää puhdistustehokkuutta.

Latauksen ilmaisin

Ilmoittaa, milloin on aika ladata akku.

Pitkäkestoisen akun ansiosta voidaan käyttää

jopa kahden viikon ajan, kahdesti päivässä,

lataamatta välillä.

Harjan pidike

Kätevä säilyttää ylimääräistä harjaspäätä.

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

Pakkauksen sisältö

Rungot: 1 Essence-kahva

Harjaspäät: 1 e-sarjan normaali harjaspää

Laturi: 1

Kuljetuslaukku: 1

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä

minuutissa, Jopa 31 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 2 kertaa enemmän

plakkia*

Terveysedut: Edistää ikenien terveyttä

Valkaiseva ominaisuus: Auttaa poistamaan

tummentumia luonnollisesti

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Helppokäyttöinen

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

kierrettävä harjaspää

Harjausaika: Jopa 2 viikkoa

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun

tilan

Kahva: Ergonominen muotoilu, Helposti

käsiteltävä kumikahva

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: NiMH

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 2 viikkoa

Virta

Jännite: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja
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