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Czyszczenie całościowe
Główka elektrycznej szczoteczki Sonicare

Wymienna główka elektrycznej szczoteczki Sonicare — większa powierzchnia i

specjalny kształt włosia zapewniają dokładne czyszczenie oraz masaż zębów i

dziąseł.

Konstrukcja zapewniająca optymalną skuteczność

Włoski sygnalizujące zużycie zapewniają skuteczne czyszczenie

Uczucie czystości w jamie ustnej

Konstrukcja główki szczoteczki maksymalizuje działanie szczoteczki

Wyprofilowane włosie dopasowuje się do kształtu zębów

Ustawione pod kątem, promieniowo przycięte włosie powiększa powierzchnię

czyszczenia

Główka szczoteczki pasująca do wielu rodzajów rączek

Główka szczoteczki zakładana na zatrzask
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Zalety Dane techniczne

Główka szczoteczki zakładana na zatrzask

Łatwe zakładanie główki i czyszczenie rączki

Włoski sygnalizujące zużycie

Włoski te sygnalizują konieczność wymiany

szczoteczki. Po trzech miesiącach normalnego

używania na włoskach pojawiają się ślady

zużycia, co oznacza, że główka szczoteczki jest

coraz mniej skuteczna. Główkę należy

wymieniać co 3 miesiące.

Maksymalna skuteczność czyszczenia

Przemyślana konstrukcja i precyzyjne

wykonanie sprawia, że te wymienne

szczoteczki Philips Sonicare w połączeniu z

ruchem ultradźwięków i elastycznymi trybami

szczotkowania gwarantują dokładne

czyszczenie.

Wyprofilowane włosie

Włosie elektrycznej szczoteczki Philips

Sonicare jest przycięte i wyprofilowane w taki

sposób, aby pasowało do kształtu zębów.

Dłuższe i krótsze włosie na całej długości

główki szczoteczki zostało ergonomicznie

zaprojektowane, aby wchodziło między zęby,

dzięki czemu istnieje mniejsze

prawdopodobieństwo ominięcia niektórych

miejsc podczas szczotkowania.

Ustawione pod kątem, promieniowo przycięte

włosie

Wygięta powierzchnia główki szczoteczki

stworzona przez ustawione pod kątem,

promieniowo przycięte włosie pomaga

utrzymywać kontakt z zębami i dziąsłami, a

główka szczoteczki obraca się, dzięki czemu

czyści większą powierzchnię przy zachowaniu

tego samego rozmiaru główki szczoteczki.

Waga i wymiary

Wymiary opakowania główki szczoteczki: 21,6

(wys.) x 8,4 (szer.) x 2,2 (głęb.) cm

Waga opakowania główki szczoteczki: 0,07 kg

Specyfikacja techniczna

Czas działania: Aby uzyskać optymalne

rezultaty, należy wymieniać główkę

szczoteczki co trzy miesiące

Wymiana: Kiedy trzeba dokonać wymiany,

włoski sygnalizujące zużycie blakną.

Właściwości

Główka szczoteczki ProResults

Elementy zestawu

Higieniczna nasadka na podróż: 4 szt.

Funkcje dodatkowe

Wyprofilowana główka szczoteczki

Łatwa obsługa

Pasujące modele: FlexCare+, FlexCare,

HealthyWhite, HydroClean, EasyClean,

DiamondClean
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