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Pembersihan hingga ke sela-sela gigi
Kepala sikat gigi listrik snap-on

Desain unik kepala sikat Philips Sonicare HX6003/05 membantu membersihkan plak dan sisa makanan di sela-

sela gigi.

Rasa bersih menyeluruh dalam mulut Anda

Desain kepala sikat memaksimalkan gerakan sonik

Didesain untuk kinerja optimal

Bulu sikat pengingat memastikan Anda mendapatkan pembersihan yang efektif

Menghadirkan pembersihan yang lebih baik di sela gigi

Hydroguides membantu membersihkan plak dan sisa makanan

Kepala sikat yang sesuai untuk berbagai genggaman

Kepala sikat snap-on



Kepala sikat gigi sonik standar HX6003/05

Kelebihan Utama Spesifikasi

Kepala sikat snap-on

Kepala sikat bisa dipasang dengan mudah

dan gagang mudah dibersihkan

Hydroguides

HydroGuides bekerja dengan teknologi sonik

kami yang sudah dipatenkan untuk

mengarahkan pasta gigi dan air ke sela-sela

gigi sehingga membantu membersihkan

bagian tersempit sekalipun. Meski tidak dapat

menggantikan pembersihan dengan benang

gigi, fitur ini dapat membantu membersihkan

sela gigi dengan lebih baik.

Memaksimalkan performa menyikat gigi

Desain yang sangat disesuaikan dan

mekanisme yang presisi memastikan bahwa

ketika sikat pengganti Philips Sonicare ini

dipadukan dengan gerakan sonik dan mode

penyikatan yang fleksibel, Anda akan

mendapatkan pembersihan yang menyeluruh.

Bulu sikat pengingat

Bulu sikat pengingat memberi tahu Anda

kapan kepala sikat harus diganti. Setelah tiga

bulan dari penggunaan normal, bulu sikat

akan menunjukkan penurunan performa, dan

kepala sikat akan kurang efektif bekerja. Ganti

kepala sikat setiap 3 bulan.

Spesifikasi teknis

Waktu pengoperasian: Untuk hasil yang

optimal, disarankan untuk mengganti kepala

sikat baru setiap tiga bulan.

Penggantian: Bulu Sikat Pengingat akan

memudar ketika penggantian diperlukan.

Berat dan dimensi

Dimensi kemasan kepala sikat: 21,6 p x 7,0 l x

2,2 t cm

Berat kemasan kepala sikat: 0,056 kg

Mudah digunakan

Cocok untuk model ini: FlexCare+, FlexCare,

HealthyWhite, HydroClean, EasyClean,

DiamondClean

Item yang disertakan

Tutup untuk bepergian yang higienis: 1 pcs

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Hak cipta dilindungi undang-

undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-

waktu tanpa pemberitahuan. Merek

dagang adalah milik Koninklijke

Philips N.V. atau pemiliknya masing-

masing.

Tanggal dikeluarkan

2019‑07‑18

Versi: 4.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

