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Hatékonyabb lepedék-eltávolítás
A tökéletes Sonicare fogkefe

A Sonicare egyedülálló dinamikus technológiája gyengéden és hatékonyan tisztít

mélyen a fogak között és a fogíny mentén.

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

Klinikailag bizonyítottan gyengéd és biztonságos

A Philips Sonicare fogkefe segíti a fogak fehérítését.

A személyre szabott fogmosás élményét nyújtja

Az egyszerű bevezető program segít hozzászokni a Sonicare használatához

Tökéletes tisztítás

A Sonicare termék dinamikus tisztításának köszönhetően a víz bejut a fogak közé

A hajlított fogkefefej segítségével könnyebben elérhetők a hátsó fogak

Akár 2-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

Segít a fogápolásra vonatkozó ajánlások betartásában

A kétperces időzítő segít a javasolt fogmosási idő betartásában

A Quadpacer időközi időzítő elősegíti az alapos fogmosást
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Fénypontok Műszaki adatok

Szónikus technológia

A Philips Sonicare elektromos fogkefe

egyedülálló dinamikus tisztító technológiája

gyengéd és hatékony mélyen a fogak között és

a fogíny mentén.

Hajlított fogkefefej

Az egyedülálló módon hajlított fogkefefej

segítségével könnyebben elérhetők a hátsó

fogak, így a nehezen hozzáférhető részeken is

eltávolítható a lepedék.

Gyengéd és biztonságos

A Philips Sonicare egy kíméletes elektromos

fogkefe fogszabályozóhoz (fogszabályozón

való használtkor a fogkefefejek hamarabb

elkopnak), és biztonságos a fogászati

pótlásokon (tömés, korona, héj), valamint

periodontális tályog esetén is.

SmarTimer

A Philips Sonicare elektromos fogkefén

található 2 perces időzítő segítséget nyújt a

fogorvosok által ajánlott fogmosási idő

betartásához

Quadpacer

A 30 másodperces időközi időzítő jelzi, amikor

a fogsor egynegyedének tisztítási ideje lejárt,

és figyelmeztet a következő negyedre való

áttérésre, ezzel mindenütt biztosítva az

egyenletes tisztítást

Egyszerű bevezető program

Az első 14 használat során kímélően növeli a

teljesítményt, így segít hozzászokni a Philips

Sonicare elektromos fogkefe használatához

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Tartozékok

Markolatok: 1 EasyClean

Kefefejek: 1 ProResults standard

Töltő: 1

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: Akár 2-szer több

lepedékeltávolítás*

Egészségügyi előnyök: Védi a fogíny

egészségét

Fehérítő hatás: Akár 2 árnyalattal fehérebb

fogak

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer

időzítő

Egyszerű használat

Fogkefefej rendszer: Könnyen rápattintható

kefefejek

Fogmosási idő: Akár 2 hét

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az

akkumulátor töltöttségi állapotát

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Műszaki adatok

elem: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Működési idő (Telitől üresig): Akár 2 hét

Energiaellátás

Feszültség: 110–220 V

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

* *naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve,

tisztítási üzemmódban

* Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi

fogkefe
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