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Remove até 7 vezes mais placa bacteriana*

*em comparação com uma escova manual

Oferece-lhe uma remoção superior da placa bacteriana com um toque num

botão

Proporciona-lhe uma limpeza superior que se vê e se sente

A acção de limpeza dinâmica da Sonicare provoca a penetração do fluido entre os

dentes

Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Melhor limpeza de áreas difíceis de alcançar do que uma escova manual

Cabeça da escova angular para alcançar melhor os dentes de trás

Guia-o pelas recomendações dos dentistas

O SmarTimer ajuda-o a cumprir o tempo de escovagem recomendado

O temporizador de intervalos Quadpacer encoraja uma escovagem cuidada

Oferece uma experiência de escovagem personalizada

O programa EasyStart ajuda-o a fazer a transição de uma escova de dentes manual

Recomendado por profissionais de saúde oral de todo o mundo

Melhor remoção da placa bacteriana para ajudar a reduzir as cáries

Seguro em ortodontia, restaurações dentárias e capas
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Destaques

Ajuda a reduzir as cáries

Proporciona uma melhor remoção da placa

bacteriana e alcance dos dentes de trás;

escovar os dentes duas vezes todos os dias

com esta escova pode ajudar a reduzir as

cáries

Remoção de até 7 vezes mais placa

bacteriana

Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do

que uma escova de dentes manual para uma

limpeza superior

Tecnologia sónica

A nossa tecnologia sónica cria uma ação de

limpeza dinâmica exclusiva que causa a

penetração profunda do fluido entre os dentes

e ao longo da linha das gengivas para uma

limpeza profunda, mas suave

Segura e delicada

O movimento suave desta escova de dentes

Philips Sonicare é segura para restaurações

dentárias, incluindo em ortodontia, implantes

e capas, para que possa escovar os dentes

sem preocupações.

Melhor alcance dos dentes de trás

Cabeça da escova fina e angular proporciona

um melhor alcance dos dentes de trás e de

áreas difíceis de alcançar

Melhor em áreas difíceis de alcançar

A cabeça fina e angular e pega fácil de segurar

desta escova de dentes ajuda a obter uma

melhor limpeza nas áreas difíceis de alcançar

do que uma escova de dentes manual

EasyStart

A função EasyStart pode ajustar ao nível de

potência da escova de dentes ao longo das

primeiras 14 utilizações para que possa

habituar-se à experiência Sonicare,

simplificando a transição de uma escova de

dentes manual

SmarTimer

Esta escova de dentes elétrica da Philips

Sonicare dispõe de um SmarTimer especial

para o ajudar a cumprir o tempo de escovagem

de dois minutos recomendado pelos dentistas

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

Itens incluídos

Pegas: 1 defesa da placa bacteriana da série 2

Cabeças de escova: 1 ProResults para defesa

da placa bacteriana

Carregador: 1

Design e acabamento

Cor: Azul céu

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 31 000 movimentos da

escovagem/min.

Performance: Remove até 7 vezes mais placa

bacteriana*

Benefícios para a saúde: Ajuda a reduzir as

cáries

Temporizador: SmarTimer e Quadpacer

Fácil de utilizar

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de

escova de encaixe fácil

Tempo de escovagem: até 2 semanas

Indicador de bateria: A luz indica o estado da

bateria

Pega: Design ergonómico esguio

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tipo de bateria: NiMH

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): até 2 semanas

Potência

Voltagem: 110-220 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

* do que uma escova de dentes manual
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