Na łatwy start dla
nastolatków
2 Series gum health
1 program czyszczenia
1 poziom intensywności
(standardowy)
Zaawansowany Timer

Poprawa zdrowia dziąseł
nawet o 100%
HX6232/41

1 program czyszczenia (clean), 1 poziom intensywności (standardowy),
Zaawansowany Timer (30 sek. / 2 min.). Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni.
Skuteczniej poprawia zdrowie dziąseł w por. ze zwykłą szczoteczką
Dynamiczny sposób czyszczenia Sonicare kieruje płyn między zęby
Doskonałe czyszczenie, którego efekty możesz zobaczyć i poczuć
Skuteczniejsze czyszczenie trudno dostępnych miejsc w porównaniu ze zwykłą
szczoteczką
Wygięta główki szczoteczki ułatwia dostęp do tylnych zębów
Spersonalizowane sposoby czyszczenia
Program EasyStart ułatwia przyzwyczajenie się do korzystania ze szczoteczki
sonicznej
Polecana przez dentystów na całym świecie
Bezpieczna w przypadku aparatów ortodontycznych, wypełnień i koron
Pomaga w przestrzeganiu zaleceń dentystycznych
Funkcja SmarTimer pomaga w przestrzeganiu zaleceń dotyczących czasu mycia
zębów
Zegar okresowy Quadpacer zachęca do dokładnego mycia każdej części jamy ustnej
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Zalety
Lepszy dostęp do tylnych zębów

Technologia soniczna

Urządzenie emituje co 30 sekund sygnał
dźwiękowy, który oznacza, że nadszedł czas,
aby przejść do innego obszaru jamy ustnej.
Bezpieczeństwo i delikatność

Smukła, wygięta główka szczoteczki zapewnia
lepszy dostęp do tylnych zębów i trudno
dostępnych miejsc
Skuteczniejsza w trudno dostępnych
miejscach

Nasza technologia soniczna zapewnia
wyjątkowy, dynamiczny sposób czyszczenia,
który kieruje płyn głęboko między zęby i
wzdłuż linii dziąseł, co gwarantuje delikatne, a
zarazem skuteczne czyszczenie
EasyStart

Delikatny ruch tej elektrycznej szczoteczki
Philips Sonicare jest bezpieczny między
innymi w przypadku aparatów
ortodontycznych, implantów i koron, możesz
więc bez obaw szczotkować zęby.
SmarTimer

Smukła, wygięta szyjka i wygodna rączka tej
szczoteczki sprawiają, że czyści ona trudno
dostępne miejsca skuteczniej niż zwykła
szczoteczka

Program EasyStart umożliwia regulację
poziomu mocy szczoteczki podczas pierwszych
14 użyć, aby ułatwić przejście od zwykłej
szczoteczki do zębów do szczoteczki Sonicare
Quadpacer

Szczoteczka jest wyposażona w zegar
okresowy Quadpacer, który zachęca do
dokładnego mycia każdej części jamy ustnej.

Ta elektryczna szczoteczka Philips Sonicare
jest wyposażona w specjalną funkcję
SmarTimer, która pomaga szczotkować zęby
przez zalecane przez dentystów dwie minuty
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Dane techniczne
Programy
Czyszczenie: Wyjątkowa czystość codziennie
Elementy zestawu
Rączki: 2 x Seria 2 — zdrowie dziąseł
Główki szczoteczki: 2 x ProResults — zdrowie
dziąseł
Ładowarka: 1
Stylistyka i wykończenie
Kolor: Czarny, Pastelowy róż

nazębnej*
Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł
Zegar: SmarTimer i Quadpacer
Łatwa obsługa
Innowacyjny system: Główki szczoteczki
przypinane w łatwy sposób
Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni
Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o
stanie naładowania akumulatora
Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Dane techniczne
Akumulator: Możliwość powtórnego ładowania
Rodzaj baterii/akumulatora: NiMH
Czas pracy (od pełnego naładowania do
wyczerpania): Do 2 tygodni
Moc
Napięcie: 110–220 V
Serwis
Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Skuteczność czyszczenia
Szybkość: Do 31 tys. ruchów szczotkujących na
minutę
Wydajność: Usuwanie do 7 razy więcej płytki
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Dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. Znaki towarowe
są własnością Koninklijke Philips N.V.
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* W porównaniu ze zwykłą szczoteczką

