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Všestranné čistenie
Nasadzovací nástavec na elektrickú zubnú kefku Sonicare

Vďaka väčšej povrchovej ploche a tvarovaným štetinkám náhradné nástavce na

elektrickú kefku Philips Sonicare HX6013/05 dôkladne vyčistia a vymasírujú zuby

aj ďasná.

Pocit dôkladne vyčistených zubov vo vašich ústach

Nasmerované, lúčovito zarovnané štetinky rozširujú dosah kefky

Tvarované štetinky sa prispôsobia prirodzenému tvaru vašich zubov

Dizajn kefkového nástavca zvyšuje účinnosť sonických vibrácií

Navrhnuté pre optimálnejší výkon

Štetinky s pripomenutím zaručia skutočne efektívne vyčistenie

Kefkový nástavec vhodný na viacero rúčok

Nasadzovací kefkový nástavec



Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky HX6013/05

Hlavné prvky Technické údaje

Nasadzovací kefkový nástavec

Jednoduché nasadenie kefkového nástavca a

čistenie rúčky

Nasmerované lúčovito zarovnané štetinky

Zaoblený povrch vytvorený nasmerovanými

lúčovito zarovnanými štetinkami pomáha

udržať kontakt so zubami a ďasnami pri otáčaní

kefkového nástavca, a tým pokryje väčší povrch

bez potreby zväčšenia kefkového nástavca.

Tvarované štetinky

Štetinky na tejto elektrickej zubnej kefke

Philips Sonicare sú zarovnané do zaobleného

tvaru, aby sa prispôsobili prirodzenému tvaru

zubov. Výstupky a priehlbinky pozdĺž

kefkového nástavca sú ergonomicky navrhnuté

tak, aby kopírovali povrch zubov, čím sa

minimalizuje možnosť, že pri čistení niečo

vynecháte.

Zvýšte čistiaci výkon

Dômyselný dizajn a precízne technické

prevedenie sú zárukou toho, že keď sa

náhradný kefkový nástavec Philips Sonicare

skombinuje so sonickými vibráciami a

flexibilnými režimami čistenia, budú vaše zuby

dokonale čisté.

Štetiny s pripomenutím

Štetiny s pripomenutím vám oznámia, kedy je

potrebné kefkový nástavec vymeniť. Po troch

mesiacoch bežného používania prejavujú

štetiny opotrebovanie a kefkové nástavce

strácajú účinnosť. Kefkové nástavce vymieňajte

každé 3 mesiace.

Jednoduché používanie

Vhodné pre tieto modely: FlexCare+,

FlexCare, HealthyWhite, HydroClean,

EasyClean, DiamondClean

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas: Na dosiahnutie optimálnych

výsledkov sa odporúča meniť kefkový nástavec

každé tri mesiace.

Náhradné: Štetinky s pripomenutím vám

oznámia, kedy je potrebné kefkový nástavec

vymeniť.

Hmotnosť a rozmery

Rozmery balenia kefkového nástavca: 21,6 (V)

x 7,0 (Š) x 2,2 (H) cm

Hmotnosť balenia kefkového nástavca:

0,056 kg

Pribalené príslušenstvo

Hygienický cestovný kryt: 3 ks

Vlastnosti

Kefkový nástavec ProResults: áno

Dodatočné funkcie

Tvarovaný kefkový nástavec: áno
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