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Čisto všude kolem
Zaklapávací hlava elektrického zubního kartáčku Sonicare

Větší povrch a tvarované štětinky náhradních hlav elektrického kartáčku Philips

Sonicare HX6013/05 důkladně čistí a masírují zuby a dásně.

Prostřednictvím pocitu čistoty v ústech

Šikmé, paprsčitě seříznuté štětinky rozšiřují plochu pokrytí

Tvarované štětinky se přizpůsobí přirozenému tvaru zubů

Konstrukce hlavy kartáčku zvyšuje sonický pohyb

Navrženo pro optimální výkon

Štětinky, které upozorní jsou zárukou účinného čistění

Hlava kartáčku je vhodná do více držadel

Zacvakávací hlava kartáčku



Standardní hlavy zubního kartáčku Sonic HX6013/05

Přednosti Specifikace

Zacvakávací hlava kartáčku

Snadné upevnění hlavy kartáčku a čistění

rukojeti

Šikmé, paprsčitě seříznuté štětinky

Zakřivená povrchová plocha tvořená šikmými,

paprsčitě seříznutými štětinkami napomáhá

udržení kontaktu s ploškami zubů a povrchem

dásní, když se hlava kartáčku otáčí. Pokryje tak

větší povrchovou plochu a přitom není nutné

zvětšovat hlavu kartáčku.

Tvarované štětinky

Štětinky tohoto elektrického zubního kartáčku

Philips Sonicare jsou seříznuty do

vrstevnicového tvaru, který se přizpůsobí

přirozenému tvaru zubů. Vrcholky a prohlubně

po délce hlavy kartáčku jsou navrženy

ergonomicky tak, aby sledovaly topografii zubů

a zapadly mezi zuby. Tím se snižuje

pravděpodobnost, že některá místa při čištění

vynecháte.

Maximální čisticí výkon

Promyšlená konstrukce a přesná výroba je

zárukou, že kombinací této náhradní hlavy

kartáčku Philips Sonicare, sonického pohybu

a flexibilních režimů čištění dosáhnete

dokonalé čistoty.

Štětinky, které upozorní

Tyto štětinky vás upozorní, kdy je hlavu

kartáčku třeba vyměnit. Po třech měsících

normálního používání vykazují štětinky

opotřebování a hlava kartáčku je méně účinná.

Hlavu kartáčku měňte každé tři měsíce.

Snadné použití

Vhodné pro tyto modely: FlexCare+,

FlexCare, HealthyWhite, HydroClean,

EasyClean, DiamondClean

Technické údaje

Doba provozu: Pro optimální výsledky

doporučujeme vyměnit hlavu kartáčku jednou

za 3 měsíce.

Výměna: Upozorňující štětinky vyblednou a

tak upozorní na nutnost výměny.

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení hlav kartáčku: V x Š x D:

21,6 x 7,0 x 2,2 cm cm

Hmotnost balení hlav kartáčku: 0,056 kg

Balení obsahuje

Hygienická cestovní krytka: 3 ks

Funkce

Hlava kartáčku ProResults: Ano

Přídavné funkce

Tvarovaná hlava kartáčku: Ano
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