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Dinţi mai albi şi mai sănătoşi pentru

un zâmbet mai strălucitor

Periuţa de dinţi Sonicare oferă curăţare superioară pentru dinţi mai albi şi o

respiraţie mai proaspătă, care îţi vor reda încrederea în tine

Îţi oferă curăţare superioară

Îndepărtează de până la 7 ori mai multă placă bacteriană cu capul de periere

InterCare*

Gât înclinat care ajută la curăţarea zonelor dificile

Curăţare excepţională între dinţi şi aparatul dentar

S-a dovedit că îmbunătăţeşte sănătatea orală

Tehnologia Philips Sonicare îţi oferă un zâmbet mai strălucitor

Tehnologia noastră unică îţi asigură o curăţare profundă şi totuşi delicată

Concepute pentru tine

Programul cu pornire uşoară îţi creează treptat rutina Philips Sonicare

Cronometrele încurajează un periaj riguros de 2 minute
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Repere

Îndepărtează de până la 7 ori mai multă placă

bacteriană

Ataşează capul de periere InterCare pentru a

îmbunătăţi sănătatea gingiilor în doar 2

săptămâni. Perii foarte lungi îndepărtează mai

multă placă bacteriană din zonele greu

accesibile şi din spaţiile interdentare, pentru

gingii sănătoase.

Asigură curăţare superioară

Perii extrem de lungi ai capului periuţei Philips

Sonicare InterCare au fost concepuţi pentru

curăţare excepţională între dinţi şi aparatul

dentar.

Tehnologie Philips Sonicare

Vibraţiile sonice transformă pasta de dinţi într-

o spumă care combate placa bacteriană şi care

pătrunde adânc în spaţiile interdentare şi de-a

lungul gingiei. În acelaşi timp, dinţii vor fi

curăţaţi prin 62.000 de mişcări de periere

delicate şi totuşi eficiente. Vei beneficia de

echivalentul unui periaj manual de o lună în

doar 2 minute.

Curăţă locurile dificile

Forma unică a mânerului de periuţă Seria 2 în

combinaţie cu capetele de periere îţi permite

să cureţi temeinic chiar şi în zonele dificile,

precum dinţii din spate.

Obişnuieşte-te cu noua ta rutină

Poate dura puţin să te obişnuieşti cu ceva nou.

Programul nostru cu pornire uşoară îţi oferă

opţiunea creşterii uşoare treptate a puterii de

periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale

noii periuţe de dinţi.

Curăţare zilnică delicată

Albeşte-ţi natural dinţii cu tehnologia noastră

sonică unică. Acest cap de periere te ajută să

îndepărtezi petele zilnice cauzate de alimente

şi băuturi şi să obţii un zâmbet mai strălucitor

la fiecare periaj.

QuadPacer şi Smartimer

Un spălat riguros pe dinţi durează doar 2

minute. Cronometrul QuadPacer îţi arată când

ai petrecut durata optimă de timp în fiecare

zonă a gurii, în timp ce SmarTimer indică

scurgerea timpului total. Împreună te ajută să

atingi timpul recomandat de periere, de fiecare

dată.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Moduri

Clean: Pentru o curăţare zilnică impecabilă

Articole incluse

Mâner: 1 mâner seria 2 pentru controlul plăcii

bacteriene

Capete de periere: 1 ProResults pt controlul

plăcii bacteriene, 1 InterCare standard

Încărcător: 1

Toc de transport: 1

Design şi finisaj

Culoare: Negru

Performanţă de curăţare

Viteză: Până la 62.000 de mişcări de periere

pe minut

Performanţă: Elimină de până la 7 ori mai

multă placă bacteriană*

Beneficii pentru sănătate: Ajută la reducerea

cariilor

Cronometru: SmarTimer şi Quadpacer

Uşor de utilizat

Sistem capete de periere: Capete de periere

cu aplicare rapidă

Timp de periere: Până la 2 săptămâni

Indicator baterie: Indicator luminos pentru

baterie

Mâner: Design plat, ergonomic

Specificaţii tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: NiMH

Durată de funcţionare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 2 săptămâni

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Service

Garanţie: Garanţie 2 ani

* faţă de o periuţă manuală
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