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Limpeza total
Uma superfície maior e cerdas com contornos limpam em profundidade e

massajam os dentes e as gengivas.

Sensação de limpeza cuidada na sua boca

As cerdas angulares com corte radial aumentam a área abrangida

As cerdas com contornos adaptam-se ao formato natural dos seus dentes

Design da cabeça da escova maximiza o movimento sónico

Concebida para optimizar o desempenho

Cerdas com aviso asseguram que obtém uma limpeza eficiente

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 angulares com corte radial

A área de superfície curvada criada pelas

cerdas angulares de corte radial ajuda a

manter o contacto com as superfícies dos

dentes e das gengivas, enquanto a cabeça da

escova roda, abrangendo uma área maior, sem

aumentar o tamanho da cabeça da escova.

Cerdas com contornos

As cerdas desta escova de dentes eléctrica

Philips Sonicare são cortadas segundo um

padrão com contornos que se adapta ao

formato natural dos dentes. Os altos e baixos

ao longo da cabeça da escova são

ergonómicos para acompanhar as variações

das formas dos dentes e para caber nos

espaços entre estes para o ajudar a escovar

todas as superfícies.

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.

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.

Fácil de utilizar

Compatível com estes modelos: FlexCare+,

FlexCare, HealthyWhite, HydroClean,

EasyClean

Especificações técnicas

Tempo de funcionamento: Para resultados

perfeitos, recomendamos a utilização de uma

nova cabeça de escova a cada três meses.

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem de cabeças da

escova: 18,3 A x 6,3 L x 4,8 P cm

Peso da embalagem de cabeças da escova:

0,026 kg
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