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Especificações gerais
• Suporte para a cabeça da escova
• Cerdas extra suaves, com extremidades 

arredondadas

Funções adicionais
• Easy-Start®
• Smartimer®
• Quadpacer®
• Indicador de carga
• Estojo de viagem
• Cabeças da escova incluídas: 1

Especificações técnicas
• Velocidade: 31.000 movimentos por minuto
• Tempo de carga: 20 hora(s)
• Voltagem: 230 V, 50 Hz (Reino Unido 240 V, 50 

Hz)
• Consumo de energia: 3 W
• Pilhas: recarregável

Acessórios
• Cabeça da escova Elite: Conjunto único - HX 

7001/20
•

Escova de dentes sónica a pilhas
  

Especificações

Data de publicação  
2009-02-12

Versão: 2.2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
HX55

Produto

Tecnolog
A tecnologia
cerdas de s
escovagem 
velocidade (
acção de lim
experiência
comprovad
reduzir a ge
reduz signif
tabaco para

Cabeça d
Cabeça da 
com extrem
adaptarem
utilização m

Indicador
Indica quan
recarregada
completam
proporciona
semanas en

Suporte p
Arruma fac
51

s em de

ia sónica 
 sónica pat

eguimento 
amplas com
31.000 rot
peza dinâ

 de escovag
o que a esc
ngivite, me
icativament
 dentes na

a escova 
escova com
idades arre

 aos contorn
elhorada.

 de carga
do a pega 
, quando e

ente carreg
m até duas
tre carrega

ara a cab
ilmente um
patenteada
enteada da Sonicare combina as 
dos contornos e as rotações de 
 movimento das cerdas de alta 

ações por minuto) para criar uma 
mica. Isto proporciona-lhe uma 
em sem igual. Foi clinicamente 
ova de dentes Sonicare ajuda a 
lhora a saúde das gengivas e 
e as manchas de café, chá e 
turalmente mais brancos.

sofisticada
 cabo esguio inclinável e cerdas 
dondadas, concebidas para se 
os dos dentes para facilidade de 

da escova precisa de ser 
stá a carregar ou quando está 
ada. As pilhas de longa duração 
 escovagens diárias durante duas 
mentos.

eça da escova
a cabeça da escova extra.
staque

http://www.philips.com

