Sonicsähköhammasharja
EasyClean
1 harjaustila
1 harjaspää
HX6511/02

Poistaa paremmin plakkia
Kaikkien aikojen Sonicare-sähköhammasharja
Sonicare-sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen puhdistustoiminto
puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.
Parantaa todistetusti suun terveyttä
Kliinisissä testeissä todettu turvalliseksi ja hellävaraiseksi
Philips Sonicare -hammasharja auttaa valkaisemaan hampaita
Itse muokattava harjauskokemus
Easy-start-ohjelma totuttaa Sonicaren käyttöön
Tehokas puhdistus
Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse
Viisto harjaspään kaula ulottuu paremmin takimmaisiinkin hampaisiin
Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
Ohjaa noudattamaan hampaidenpuhdistussuosituksia
Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan
Quadpacer-intervalliajastin kannustaa perusteelliseen harjaukseen

Sonic-sähköhammasharja

HX6511/02

Kohokohdat

Tekniset tiedot

Sonic-tekniikka

SmarTimer

Harjaustilat
Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas
päivittäinen puhdistus
Pakkauksen sisältö
Rungot: 1 EasyClean-kahva
Harjaspäät: 1 ProResults-harjaspää
Laturi: 1

Philips Sonicare -sähköhammasharjan
ainutlaatuinen dynaaminen toiminta puhdistaa
hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja
ienrajan.

Philips Sonicare -sähköhammasharjan 2
minuutin ajastin kannustaa hammaslääkärien
suosittelemaan kahden minuutin
harjausaikaan

Viisto harjaspään kaula

Quadpacer

Hammasharjan ainutlaatuinen viisto
harjaspään kaula helpottaa taaimpienkin
hampaiden puhdistusta ja plakin poistamista
myös hankalista paikoista.

30 sekunnin intervalliajastin ilmaisee, milloin
suun jokainen neljännes on harjattu ja
kehottaa siirtymään seuraavaan. Tuloksena on
johdonmukaisempi harjaus

Turvallinen ja hellävarainen

Easy-start-ohjelma

Muotoilu ja pinnoitus
Väri: Valkoinen
Puhdistusteho
Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä
minuutissa
Suorituskyky: Poistaa jopa 2 kertaa enemmän
plakkia*
Terveysedut: Edistää ikenien terveyttä
Valkaiseva ominaisuus: Valkaisee hampaita
jopa 2 sävyastetta
Ajastin: SmarTimer ja Quadpacer
Helppokäyttöinen
Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni
napsautettavat harjaspäät
Harjausaika: Jopa 2 viikkoa
Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun
tilan
Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
Tekniset tiedot
Paristo: ladattava
Akun/pariston tyyppi: Litiumioni
Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 2 viikkoa
Virta
Jännite: 110-220 V

Philips Sonicare -sähköhammasharja on
turvallinen. Voit harjata sillä hammasrautoja
(harjaspäät kuluvat nopeammin
hammasrautoja puhdistettaessa), korjattuja
hampaita (paikat, kruunut, pinnoitukset) ja
ientaskuja.

Philips Sonicare -sähköhammasharjan teho
lisääntyy vähitellen ensimmäisten 14
käyttökerran aikana.
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Huolto
Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* *perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin
harjauskertaan puhdistustilassa
* verrattuna tavalliseen hammasharjaan

