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Lepsze usuwanie płytki nazębnej
Najlepsza szczoteczka zapewniająca bielsze zęby

Wyjątkowy, dynamiczny sposób czyszczenia, który zapewnia elektryczna

szczoteczka Philips Sonicare HX6511/50, pozwala delikatnie i skutecznie dotrzeć

głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Pomaga w przestrzeganiu zaleceń dentystycznych

2-minutowy zegar motywuje do szczotkowania zębów przez zalecany czas

Zegar okresowy Quadpacer zachęca do dokładnego mycia każdej części jamy ustnej

Doskonałe czyszczenie

Dynamiczny sposób czyszczenia Sonicare kieruje płyn między zęby

Wygięta szyjka główki szczoteczki ułatwia dotarcie do tylnych zębów

Usuwa do 2 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

Dynamiczny sposób czyszczenia kieruje płyny do przestrzeni międzyzębowych

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

Potwierdzone klinicznie bezpieczeństwo i delikatność

Szczoteczka Philips Sonicare pomaga osiągnąć efekt wybielenia zębów

Spersonalizowane sposoby czyszczenia

Program łatwego startu pomaga przyzwyczaić się do korzystania ze szczoteczki

Sonicare
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Zalety

Bezpieczeństwo i delikatność

Szczoteczek Philips Sonicare można

bezpiecznie używać na aparatach

ortodontycznych (główki szczoteczki szybciej

się wtedy zużywają), wypełnieniach, koronach

i lakierze oraz przy odsłoniętych szyjkach

zębowych.

Technologia soniczna

Wyjątkowa, dynamiczna praca szczoteczki

sonicznej Philips Sonicare pozwala delikatnie i

skutecznie dotrzeć głęboko między zęby i

wzdłuż linii dziąseł.

SmarTimer

Wbudowany w szczoteczkę soniczną Philips

Sonicare 2-minutowy automatyczny zegar

ułatwia przestrzeganie zalecanego przez

lekarzy czasu szczotkowania zębów.

Wygięta szyjka główki szczoteczki

Specjalnie wygięta szyjka główki szczoteczki

ułatwia dotarcie do tylnych zębów i usuwanie

płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc.

Program łatwego startu

Delikatnie zwiększa moc w ciągu pierwszych

14 szczotkowań, aby użytkownik mógł oswoić

się ze sposobem działania elektrycznej

szczoteczki Philips Sonicare

Quadpacer

Zegar odmierzający 30-sekundowe okresy

informuje o tym, że zakończono mycie jednej

części jamy ustnej i sygnalizuje konieczność

rozpoczęcia mycia następnej, dzięki czemu

cała jama ustna jest dokładniej wyczyszczona

Pomaga osiągnąć efekt wybielenia zębów

Elektryczna szczoteczka do zębów Philips

Sonicare pomaga usuwać i zmniejszać

przebarwienia na zębach, aby uśmiech był

bardziej promienny.

Usuwa do 2 razy więcej płytki nazębnej

Opatentowana technologia soniczna zapewnia

usuwanie nawet 2 razy więcej płytki nazębnej

niż w przypadku ręcznej szczoteczki do zębów.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Elementy zestawu

Rączki: 2 EasyClean

Końcówka: 2 ProResults — standardowe

Ładowarka: 1

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Glacier Green

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na

minutę

Wydajność: Usuwa do 2 razy więcej płytki

nazębnej*

Korzyści dla zdrowia: Pomaga poprawić

zdrowie dziąseł

Usuwanie przebarwień: Wybiela zęby nawet o

2 odcienie

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmarTimer

Łatwość użytkowania

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę

szczoteczki w łatwy sposób

Czas pracy na jednym ładowaniu: Do 2

tygodni na jednym ładowaniu

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o

stanie naładowania akumulatora

Uchwyt: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Dane techniczne

Bateria: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym

ładowaniu

Moc

Napięcie: 110–220 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

* * w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia

dziennie (w programie czyszczenia)

* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła

szczoteczka
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