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Îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor

cu până la 100 %

Asigură o îndepărtare superioară a plăcii bacteriene şi o curăţare excepţională

între dinţi pentru a îmbunătăţi sănătatea gingiilor.

Îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor mai bine decât perierea manuală

Acţiunea de curăţare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinţi

Asigură o curăţare superioară pe care o poţi vedea şi simţi

Curăţare mai bună în zonele greu accesibile decât o periuţă de dinţi manuală

Gât înclinat al capului de periere pentru acces mai bun la dinţii din spate

Oferă o experienţă de periere personalizată

Programul EasyStart te ajută să te obişnuieşti după utilizarea unei periuţe de dinţi

manuale

Recomandată de dentişti profesionişti din întreaga lume

Sigură pe dantura cu aparate ortodontice, lucrări dentare şi faţade dentare

Vă îndrumă să urmaţi recomandările dentiştilor

SmarTimer te ajută să respecţi durata recomandată de periere

Cronometrul pentru interval Quadpacer încurajează perierea riguroasă
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Repere

Acces mai bun la dinţii din spate

Această periuţă de dinţi care îndepărtează

placa bacteriană are un cap de periere subţire,

înclinat, care oferă un acces mai bun la dinţii

din spate şi la zonele greu accesibile.

Mai bună în locurile greu accesibile

Gâtul subţire, înclinat şi mânerul cu prindere

uşoară al acestei periuţe de dinţi oferă o

curăţare mai bună în zonele greu accesibile

decât o periuţă de dinţi manuală

Tehnologie sonică

Tehnologia noastră sonică creează o acţiune

de curăţare dinamică unică, ce împinge fluidul

în spaţiile interdentare adânci şi de-a lungul

gingiei pentru o curăţare temeinică, dar totuşi

delicată

EasyStart

Caracteristica EasyStart reglează nivelul de

putere al periuţei de dinţi pe parcursul primelor

14 utilizări pentru a te ajuta să te obişnuieşti cu

experienţa Sonicare, facilitând trecerea de la o

periuţă de dinţi manuală

Quadpacer

Dispune de un cronometru pentru interval

Quadpacer care ajută la încurajarea unei

curăţări temeinice a întregii guri. Periuţa de

dinţi emite semnale sonore la fiecare 30 de

secunde, indicând că este timpul să te muţi la

altă zonă a gurii.

Sigură şi delicată

Mişcarea delicată a acestei periuţe de dinţi

electrice Philips Sonicare este sigură pentru

lucrări dentare, inclusiv aparate ortodontice,

implanturi şi faţade dentare, aşa că te poţi

peria fără griji.

SmarTimer

Această periuţă de dinţi electrică Philips

Sonicare dispune de un SmarTimer special

pentru a te ajuta să respecţi durata de periere

de două minute, recomandată de medicii

dentişti
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Specificaţii

Moduri

Clean: Pentru o curăţare zilnică impecabilă

Articole incluse

Mânere: 2 seria 2 pentru sănătatea gingiilor

Capete de periere: 2 ProResults pentru

sănătatea gingiilor

Încărcător: 1

Design şi finisaj

Culoare: Negru, Roz pastel

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: Îmbunătăţeşte

sănătatea gingiilor

Cronometru: Quadpacer şi SmarTimer

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 ergonomic subţire

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

* Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană

decât o periuţă de dinţi manuală
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