
Електрическа звукова

четка за зъби

EasyClean

 

1 режим

1 глава за четка

 
HX6511/50

По-добро отстраняване на плаката
Улеснено преминаване от електрическа към обикновена четка за

зъби

Уникалното динамично почистващо действие на електрическата четка за зъби Philips

Sonicare нежно и ефикасно достига дълбоко между зъбите и по продължение на венеца.

Дълбоко почистване

Премахва до 2 пъти повече плака от ръчна четка за зъби

Доказано подобрява здравето на устата

Електрическата четката за зъби Philips Sonicare помага за избелването на зъбите

Лесна програма за започване изгражда вашия Philips Sonicare режим

Безопасно и нежно на чувствителни зони, ортодонтични приспособления и стоматологична

работа

Проектирани по ваша мярка

Таймери, които насърчават 2 пълни минути почистване

Оптимизирайте миенето на вашите зъби

Подобрена звукова технология на Philips Sonicare



Електрическа звукова четка за зъби HX6511/50

Акценти Спецификации

Премахва до 2 пъти повече плака

Патентованата звукова технология премахва до 2

пъти повече плака от обикновената четка за зъби.

Помага за избелване на зъбите

Тази електрическа четка за зъби Sonicare на Philips

помага за премахването и намаляването на петната

по зъбите ви за по-ярка усмивка.

QuadPacer и Smartimer

Необходими са само 2 минути за цялостно

почистване на вашите зъби. Нашият QuadPacer ви

уведомява, когато е преминало оптималното

количество време за всяка част от устата ви, докато

SmarTimer сигнализира, когато общото ви време

свърши. Заедно те ви помагат да достигнете

препоръчителното време за почистване всеки път.

Отпуснете се и се насладете на своя нов режим

Започването на нова дейност може да изисква

известен период за привикване. Нашата програма за

лесно започване ви дава възможност за постепенно,

нежно увеличаване на мощността на почистване за

първите 14 пъти използване на вашата нова четка.

Единствената истинска звукова технология

Подобрената звукова технология на Philips Sonicare

завихря вода между зъбите, а движенията на четката

отстранява плаката за изключително ежедневно

почистване.

Безопасност и щадящо действие

Можете да сте уверени в безопасно почистване:

нашата звукова технология е подходяща за

използване върху брекети, пломби, коронки и фасети.

Помага при предотвратяване на формирането на

кариеси и подобрява здравето на венците.

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Включени в комплекта

Дръжка: 1 EasyClean

Глава на четка: 1 стандартна C1 ProResults

Зарядно устройство: 1

Дизайн и покритие

Цвят: Глетчерно зелено

Работни показатели при почистване

Представяне: Премахва до 2 пъти повече плака*

Лечебен ефект: Помага за подобряване на здравето

на венците

Таймер: Quadpacer и SmarTimer

Лесна употреба

Система на главата за четка: Лесно поставяне на

главите с щракване

Време за почистване: До 2 седмици

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор

показва състоянието на батерията

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Технически данни

Батерия: Акумулаторна

Тип батерия: Литиево-йонна

Време за работа (от пълно зареждане до

изтощаване): До 2 седмици

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

* *въз основа на два периода от двуминутно миене на ден в режим

clean

* Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за

зъби
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