
Na łatwy start dla
nastolatków

 
1 program czyszczenia

1 poziom intensywności
(standardowy)

Zaawansowany Timer

 
HX6212/89

Bielsze i zdrowsze zęby

dla pięknego uśmiechu

1 program czyszczenia (clean), 1 poziom intensywności (standardowy),

Zaawansowany Timer (30 sek. / 2 min.). Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni.

Doskonałe czyszczenie

Usuwaj do 7 razy więcej płytki nazębnej dzięki główce szczoteczki InterCare*

Wygięta szyjka ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach

Efektywne czyszczenie przestrzeni między zębami a aparatem ortodontycznym

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

Technologia Philips Sonicare pomaga rozjaśnić Twój uśmiech

Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

Program łatwego startu przyzwyczaja do korzystania ze szczoteczki Philips Sonicare

Zegary ułatwiają dokładne szczotkowanie przez 2 minuty



Na łatwy start dla nastolatków HX6212/89

Zalety

Usuwaj do 7 razy więcej płytki nazębnej

Nałóż główkę szczoteczki InterCare, aby

poprawić zdrowie swoich dziąseł w zaledwie 2

tygodnie. Bardzo długie włosie pozwala dbać

o zdrowie dziąseł poprzez usuwanie płytki

nazębnej ukrytej pomiędzy zębami, wzdłóż

linii dziąseł i w trudno dostępnych miejscach.

Doskonałe czyszczenie

Główka szczoteczki Philips Sonicare InterCare

jest wyposażona w bardzo długie włosie

zaprojektowane z myślą o efektywnym

czyszczeniu przestrzeni między zębami.

Doskonała pomoc przy aparatach

ortodontycznych.

Technologia Philips Sonicare

Silne wibracje technologii sonicznej to 31 tys.

ruchów na minutę. Przekształca pastę do

zębów w mikrobąbelki, które docierają głęboko

między zęby i wzdłuż linii dziąseł, aby bardzo

skutecznie usuwać płytkę nazębną.

Dotrzyj do trudno dostępnych miejsc

Wyjątkowy kształt uchwytu szczoteczki Let's

start w połączeniu z główkami Philips Sonicare

daje pewność, że nawet trudno dostępne tylne

zęby są dokładnie czyszczone.

Łatwe wyrabianie nowych nawyków

Czasem przyzwyczajenie się do czegoś

nowego wymaga odrobiny czasu. Nasz

program łatwego startu daje możliwość

stopniowego, delikatnego zwiększania

intensywności szczotkowania podczas

pierwszych 14 sesji mycia nową szczoteczką.

Delikatne codzienne wybielanie

Dzięki naszej wyjątkowej technologii sonicznej

odsłonisz naturalną biel swoich zębów. Ta

główka szczoteczki pomaga usunąć codzienne

przebarwienia spowodowane przez jedzenie i

napoje. Możesz więc delikatnie rozjaśniać swój

uśmiech przy każdym szczotkowaniu.

QuadPacer i SmarTimer

Dokładne umycie zębów zajmuje zaledwie 2

minuty. QuadPacer informuje, kiedy upływa

optymalny czas przeznaczony na

szczotkowanie każdej z części jamy ustnej. Z

kolei Smartimer sygnalizuje upłynięcie

łącznego czasu.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Programy

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Elementy zestawu

Szczoteczka: 1 z serii 2 — obrona przed płytką

nazębną

Końcówka: 1 ProResults — obrona przed płytką

nazębną, 1 InterCare — standardowa, usuwa

płytkę nazębną w trudno dostępnych

miejscach

Ładowarka: 1

Etui podróżne: 1

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Czarna

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 31 tys. ruchów szczotkujących na

minutę

Wydajność: Usuwanie do 7 razy więcej płytki

nazębnej*

Korzyści dla zdrowia: Pozwala ograniczać

powstawanie ubytków

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmarTimer

Łatwość użytkowania

Wymienne główki szczoteczki: nakładane w

łatwy sposób

Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym

ładowaniu

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o

stanie naładowania akumulatora

Szczoteczka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Dane techniczne

Bateria: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: NiMH

Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym

ładowaniu

Moc

Napięcie: 110–220 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła

szczoteczka
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