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HX6232/41

Uzlabo smaganu veselību

līdz pat 100%

Nodrošina nepārspējamu aplikuma noņemšanu un tīrīšanu starp zobiem, lai

uzlabotu smaganu veselību.

Uzlabo smaganu veselību labāk nekā standarta zobu suka

Sonicare dinamiskā tīrīšana ievada šķidrumu zobu starpās

Nodrošina iespaidīgu tīrīšanu, ko varat redzēt un sajust

Tīra labāk grūti sasniedzamās vietās nekā manuālā zobu suka

Izliekts sukas uzgalis labākai piekļuvei aizmugurējiem zobiem

Nodrošina pielāgotu zobu tīrīšanu

EasyStart programma palīdz atradināties no manuālās zobu sukas

Iesaka zobārstniecības speciālisti visā pasaulē

Droši lietojama zobiem ar ortodontijas un zobārstniecības risinājumiem, kā arī

venīriem

Palīdz ievērot zobārstu ieteikumus

SmarTimer palīdz jums ievērot ieteicamo tīrīšanas laiku

Quadpacer intervāla taimeris sekmē rūpīgu zobu tīrīšanu



Sonic elektriskā zobu birste HX6232/41

Izceltie produkti

Labāka piekļuve aizmugurējiem zobiem

Šai aplikumu notīrošajai zobu birstei ir slaids,

leņķveida birstes uzgalis, kas ļauj vieglāk

piekļūt aizmugurējiem zobiem un grūti

sasniedzamām vietām.

Labāks sniegums grūti sasniedzamās vietās

Šīs zobu sukas plānā, izliektā uzgaļa

savienojuma vieta un viegli satveramais

rokturis palīdz efektīvāk tīrīt grūti sasniedzamās

vietās nekā manuālā zobu suka.

Sonic tehnoloģija

Mūsu tehnoloģija veido unikālu, dinamisku

tīrīšanas iedarbību, kas nodrošina šķidruma

izplūšanu dziļi starp zobiem un gar smaganu

līniju, lai panāktu rūpīgu, bet tajā pašā laikā

saudzīgu tīrīšanu.

EasyStart

EasyStart funkcija pielāgo zobu sukas jaudas

līmeni pirmajās 14 lietošanas reizēs, lai

palīdzētu jums pierast pie Sonicare lietošanas,

šādi atvieglojot pāriešanu no manuālās zobu

sukas.

Quadpacer

Ietver Quadpacer intervāla taimeri, kas veicina

visa mutes dobuma rūpīgu tīrīšanu. Zobu suka

pīkst ik pēc 30 sekundēm, norādot, ka ir

pienācis laiks pāriet uz citu mutes dobuma

zonu.

Drošs un saudzīgs

Šīs Philips Sonicare jaudīgās zobu sukas

saudzīgās kustības ir droši piemērotas zobārstu

labotiem zobiem, ieskaitot ortodontijas

risinājumus, implantus un venīrus (plāksnītes),

tāpēc jūs varat tīrīt zobus bez bažām.

SmarTimer

Šī Philips Sonicare zobu suka ietver arī īpašu

SmarTimer funkciju, kas palīdzēs jums ievērot

zobārsta ieteikto divu minūšu tīrīšanas laiku.
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Specifikācijas

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturi: 2 2-Series smaganu veselībai

Suku uzgaļi: 2 ProResults smaganu veselībai

Lādētājs: 1

Dizains un apdare

Krāsa: Melna, Pasteļrozā

Tīrīšanas veiktspēja

Ātrums: Līdz 31 000 birstes kustībām/min

Sniegums: Likvidē līdz 7X vairāk aplikuma*

Veselības ieguvumi: Uzlabo smaganu veselību

Taimeris: Quadpacer un SmarTimer

Vienkārša lietošana

Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami

birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 2 nedēļām

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda

baterijas statusu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Tehniskā specifikācija

Baterija: Uzlādējams

Akumulatora tips: NiMh

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 2

nedēļām

Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

* Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu

birste

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez

paziņojuma. Preču zīmes ir

Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu

īpašnieku īpašums.

Izlaides datums

2021‑06‑14

Versija: 5.0.1

EAN: 08 71010 38209 32

www.philips.com

http://www.philips.com/

