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Curăţare generală
Cap periuţă de dinţi electrică cu aplicare rapidă

Suprafaţa mai mare şi perii conturaţi ai periilor de schimb Philips Sonicare

HX6013/05 curăţă riguros şi masează dinţii şi gingiile.

Senzaţie de curăţare temeinică în gură

Perii oblici tăiaţi radial extind zona de acoperire

Perii conturaţi se potrivesc formei naturale a dinţilor dvs.

Designul capului de periere maximizează mişcarea sonică

Concepută pentru a optimiza performanţa

Perii cu rol de reamintire asigură faptul că obţineţi o curăţare eficientă

Un cap de periere adecvat pentru mai multe mânere

Cap de periere cu aplicare rapidă



Capete standard de periuţă de dinţi Sonic HX6013/05

Repere Specificaţii

Cap de periere cu aplicare rapidă

Poziţionare a capului de periere şi curăţare a

mânerului uşoare

Peri oblici tăiaţi radial

Zona de acoperire curbată oferită de perii

oblici, tăiaţi radial ajută la menţinerea

contactului cu suprafeţele dinţilor şi gingiilor

atunci când capul pivotează, acoperind o

suprafaţă mai mare fără să fie necesară

creşterea dimensiunilor capului periuţei.

Peri conturaţi

Perii acestei periuţe electrice de dinţi Philips

Sonicare sunt tăiaţi într-o formă conturată

pentru a se potrivi formei naturale a dinţilor.

Zonele ridicate şi coborâte de-a lungul capului

periuţei au un design ergonomic, care

urmăreşte conturul dinţilor dvs. şi se potrivesc

perfect spaţiilor dintre dinţi, fiind mai puţin

probabilă omiterea unor spaţii în timpul

periajului.

Maximizaţi performanţa de curăţare

Designul ergonomic şi ingineria de precizie

asigură că, atunci când aceste perii de

înlocuire Philips Sonicare se combină cu

mişcarea sonică şi cu modurile flexibile de

periere, obţineţi o curăţare temeinică.

Peri cu rol de reamintire

Perii cu rol de reamintire vă permit să vă daţi

seama când trebuie înlocuit capul de periuţă.

După trei luni de utilizare normală, perii dau

semne de oboseală, iar capetele de periuţă

sunt mai puţin eficiente. Înlocuiţi capetele de

periuţă la fiecare 3 luni.

Uşor de utilizat

Adecvat pentru aceste modele: FlexCare+,

FlexCare, HealthyWhite, HydroClean,

EasyClean, DiamondClean

Specificaţii tehnice

Durată de funcţionare: Pentru rezultate

optime, se recomandă un nou cap de periere

la fiecare trei luni.

Înlocuire: Perii cu rol de reamintire se tocesc

atunci când este necesară înlocuirea.

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni ambalaj cap de periere: 21,6 î x

7,0 l x 2,2 a cm

Greutate ambalaj cap de periere: 0,056 kg

Articole incluse

Capac igienic pentru călătorii: 3 buc.

Caracteristici

Cap de periere ProResults

Caracteristici suplimentare

Cap de periere conturat

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2019‑07‑18

Versiune: 3.0.1

12 NC: 0000 000

00000

EAN: 87 10103 45546 2

www.philips.com

http://www.philips.com/

