
 

„Sonic“ elektrinis
dantų šepetėlis

2 Series gum health

 

1 režimas

2 rankenėlės

2 šepetėlių galvutės
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Iki 100 % sveikesnės

dantenos
Puikiai šalina apnašas ir išskirtinai gerai valo tarp dantų, kad dantenos būtų

sveikesnės.

Labiau pagerina dantenų sveikatą, palyginti su įprastu dantų šep.

Dinaminis „Sonicare“ valymas nukreipia skystį tarp dantų

Matoma ir jaučiama puiki švara

Geriau valo sunkiai pasiekiamose vietose nei įprastas dantų šepetėlis

Specialiu kampu pasukama šepetėlio galvutė padeda lengviau pasiekti galinius

dantis

Sudaro galimybę valytis dantis pagal savo poreikius

„EasyStart“ programa palengvina perėjimą nuo įprasto dantų šepetėlio

Rekomenduoja dantų priežiūros specialistai visame pasaulyje

Saugu naudoti su kabėmis, odontologinėmis priemonėmis ir laminatėmis

Padeda laikytis odontologų rekomendacijų

„SmarTimer" laikmatis padeda laikytis rekomenduojamos valymo trukmės

„Quadpacer“ laikmatis skatina kruopštų valymą
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Ypatybės

Geresnis priėjimas prie galinių dantų

Šis apnašas šalinantis dantų šepetėlis turi

ploną, pakreiptą šepetėlio galvutę, su kuria

geriau pasiekiami galiniai dantys ir sunkiai

pasiekiamos vietos.

Geriau valo sunkiai pasiekiamose vietose

Dėl šio dantų šepetėlio plono, kampu pasukto

kakliuko ir lengvai paimamos rankenos geriau

išvalomos sunkiai pasiekiamos vietos, nei

valant įprastu dantų šepetėliu

Technologija „Sonic“

Naudojant mūsų „Sonic“ technologiją

sukuriamas unikalus ir dinamiškas valymo

veiksmas, dėl kurio skystis patenka giliai tarp

dantų ir palei dantenų liniją, kad būtų valoma

kruopščiai, bet švelniai

„EasyStart“

„EasyStart“ funkcija sureguliuoja dantų

šepetėlio galią per pirmus 14 naudojimo kartų,

kad padėtų priprasti prie valymosi su

„Sonicare“ ir sklandžiai pereiti nuo įprasto

dantų šepetėlio

„Quadpacer“

„Quadpacer“ laikmačio funkcijos skatina

kruopščiai išvalyti visą burną. Dantų šepetėlis

pypsi kas 30 sek., įspėdamas, kad laikas

pereiti prie kitos burnos vietos.

Saugiai ir švelniai

Švelniai judantis „Philips Sonicare“ elektrinis

dantų šepetėlis yra saugus naudoti su

odontologinėmis priemonėmis, įskaitant

kabes, implantus ir laminates, tad galite valytis

dantis nesijaudindami.

„SmarTimer“ laikmatis

Šis „Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis

turi specialų „SmarTimer“ laikmatį, kad

lengviau laikytumėtės odontologų

rekomenduojamos dviejų minučių valumo

trukmės
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Specifikacijos

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

Pridėti priedai

Rankenėlės: 2 „2-Series gum health“

Šepetėlių galvutės: 2 „ProResults gum health“

Įkroviklis: 1

Dizainas ir apdaila

Spalva: Juoda, Pastelinė rožinė

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 31 000 šepetėlio judesių per min.

Veiksmingumas: Pašalina iki 7 kartų daugiau

apnašų*

Nauda sveikatai: Gerina dantenų sveikatą

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“

laikmačiai

Lengva naudoti

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 2 savaičių

Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo

baterijos įkrovą

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Baterijos tipas: NiMH

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki

išsikrovusio): Iki 2 savaičių

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

* Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas

šepetėlis
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