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Εστιασμένος καθαρισμός
Κουμπωτή κεφαλή ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας Sonicare

Το μικρότερο μέγεθος των ανταλλακτικών κεφαλών της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας Philips

Sonicare HX6021/05 σάς βοηθά να χειρίζεστε καλύτερα το βουρτσάκι, ώστε να εστιάζετε

αποτελεσματικά στις δύσκολες περιοχές.

Αίσθηση απόλυτης καθαριότητας στο στόμα σας

Επικλινείς, ακτινικά κομμένες τρίχες που επεκτείνονται σε όλη την περιοχή κάλυψης

Οι στρογγυλεμένες τρίχες εφαρμόζουν στο φυσικό σχήμα των δοντιών σας

Η σχεδίαση της κεφαλής μεγιστοποιεί την κίνηση sonic

Εύκολος χειρισμός, για να επικεντρώνεστε σε δυσπρόσιτα σημεία

Το μικρό μέγεθος της κεφαλής βουρτσίσματος βοηθά να εστιάζετε σε στενά σημεία

Σχεδιασμένη για μέγιστη απόδοση

Οι τρίχες υπενθύμισης εξασφαλίζουν έναν αποτελεσματικό καθαρισμό

Κεφαλή οδοντόβουρτσας που ταιριάζει σε πολλές λαβές

Αποσπώμενη κεφαλή οδοντόβουρτσας



Μικρή κεφαλή οδοντόβουρτσας Sonicare HX6021/05

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Αποσπώμενη κεφαλή οδοντόβουρτσας

Εύκολη τοποθέτηση της κεφαλής οδοντόβουρτσας και

καθαρισμός λαβής

Επικλινείς, ακτινικά κομμένες τρίχες

Η καμπυλωτή επιφάνεια που δημιουργείται από τις

επικλινείς, ακτινικά κομμένες τρίχες διατηρεί την

επαφή με τις επιφάνειες των δοντιών και των

ούλων καθώς η κεφαλή βουρτσίσματος

περιστρέφεται, καλύπτοντας μεγαλύτερη επιφάνεια

χωρίς να αυξάνεται το μέγεθος της κεφαλής

βουρτσίσματος.

Στρογγυλεμένες τρίχες

Οι τρίχες αυτής της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας

Philips Sonicare έχουν κοπεί ώστε να δημιουργούν

μια στρογγυλεμένη μορφή και να εφαρμόζουν στο

φυσικό σχήμα των δοντιών. Οι κορυφές και οι

κοιλότητες κατά μήκος της κεφαλής βουρτσίσματος

είναι εργονομικά σχεδιασμένες ώστε να ακολουθούν

τη μορφολογία των δοντιών και να εφαρμόζουν

ανάμεσα στα δόντια, ελαχιστοποιώντας τις

πιθανότητες να σας "ξεφύγει" κάποιο σημείο κατά το

βούρτσισμα.

Μέγιστη απόδοση καθαρισμού

Η προσεγμένη σχεδίαση και ο μηχανισμός ακριβείας

διασφαλίζουν ότι ο συνδυασμός αυτών των

ανταλλακτικών κεφαλών Philips Sonicare με την

κίνηση sonic και τις λειτουργίες ευέλικτου

βουρτσίσματος, παρέχει έναν βαθύ καθαρισμό.

Τρίχες υπενθύμισης

Οι τρίχες υπενθύμισης σας υποδεικνύουν πότε να

αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος. Μετά από

κανονική χρήση τριών μηνών οι τρίχες

παρουσιάζουν φθορά και οι κεφαλές βουρτσίσματος

γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές. Αντικαθιστάτε

τις κεφαλές βουρτσίσματος κάθε 3 μήνες.

Μικρή κεφαλή οδοντόβουρτσας

Ο σχεδιασμός στρογγυλεμένων τριχών σε

μικρότερη επιφάνεια καθαρίζει σε βάθος όπως οι

άλλες κεφαλές βουρτσίσματος Sonicare ενώ σάς

επιτρέπει να φτάνετε σε προβληματικές περιοχές που

σας έχει υποδείξει ο οδοντίατρός σας. Αυτός ο

σχεδιασμός σας βοηθά να φτάνετε και να εστιάζετε

σε στενά σημεία όπου μπορούν να κρυφτούν η πλάκα

και οι λεκέδες.

Ευκολία στη χρήση

Κατάλληλη για αυτά τα μοντέλα: FlexCare+, FlexCare,

HealthyWhite, HydroClean, EasyClean

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρόνος λειτουργίας: Για άριστα αποτελέσματα,

συνιστάται η αντικατάσταση της κεφαλής κάθε τρεις

μήνες.

Αντικατάσταση: Οι τρίχες ξεθωριάζουν όταν

απαιτείται αντικατάσταση.

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας κεφαλών: 21,6 υ x 7,0 π x

2,2 β εκ.

Βάρος συσκευασίας κεφαλών: 0,03 κ.

Περιλαμβάνεται

Υγιεινό κάλυμμα ταξιδίου: 1 τεμάχιο
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