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Limpeza entre os dentes
O design exclusivo da cabeça ajuda a soltar a placa bacteriana e os resíduos alimentares entre os dentes.

Concebida para optimizar o desempenho

Cerdas com aviso asseguram que obtém uma limpeza eficiente

Sensação de limpeza cuidada na sua boca

Design da cabeça da escova maximiza o movimento sónico

Proporciona uma melhor limpeza entre os dentes

HydroGuides ajuda a soltar a placa bacteriana e os resíduos alimentares

Uma cabeça de escova que encaixa em várias pegas

Cabeça de escova de encaixe
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Destaques Especificações

Cabeça de escova de encaixe

Colocação da cabeça da escova e limpeza da

pega simples

Cerdas com aviso

As cerdas com aviso informam-no quando

deve substituir a cabeça da escova. Depois de

três meses de utilização normal, as cerdas

apresentam sinais de desgaste e as cabeças

da escovam são menos eficazes. Substitua as

suas cabeças da escova a cada 3 meses.

HydroGuides

A função HydroGuides funciona com a nossa

tecnologia sónica patenteada para direccionar

a pasta de dentes e a água para o espaço

entre os dentes para o ajudar a limpar aqueles

pequenos espaços. Apesar de não substituir a

utilização do fio dental, esta pode ajudar a

conseguir uma melhor limpeza entre os dentes.

Maximize o desempenho de limpeza

O design ponderado e a concepção cuidada

garantem que obtém uma limpeza profunda

quando estas cabeças de substituição Philips

Sonicare são combinadas com o movimento

sónico e os modos de escovagem flexíveis.

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem de cabeças da

escova: 21,6 A x 7 L x 2,2 P cm

Peso da embalagem de cabeças da escova:

0,056 kg

Especificações técnicas

Tempo de funcionamento: Para resultados

perfeitos, recomendamos a utilização de uma

nova cabeça de escova a cada três meses.

Substituição: As cerdas com aviso perdem a

cor quando é necessário proceder à sua

substituição.

Itens incluídos

Tampa de viagem higiénica: 1 unid.

Fácil de utilizar

Compatível com estes modelos: FlexCare+,

FlexCare, HealthyWhite, HydroClean,

EasyClean, DiamondClean
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