
Sonický elektrický
zubní kartáček

EasyClean

 

1 režim

1 kartáčková hlavice

 
HX6511/50

Lepší odstranění plaku
Snadný přechod z používání manuálního kartáčku

Jedinečný dynamický čisticí účinek elektrického zubního kartáčku Philips Sonicare

šetrně a efektivně čistí hluboko mezi zuby a podél linie dásní.

Zaručuje výjimečnou čistotu

Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*

Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

Zubní kartáček Philips Sonicare pomáhá zesvětlovat zuby

Program Easy start vám pomůže vybudovat správné návyky čištění sonickým

kartáčkem Philips Sonicare

Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Navrženo pro vás

Časovače vás budou motivovat k důkladnému 2minutovému čištění

Optimalizujte své čištění zubů

Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare



Sonický elektrický zubní kartáček HX6511/50

Přednosti Specifikace

Odstraňuje až 2x více plaku

Unikátní sonická technologie odstraňuje až 2x

více plaku než manuální kartáček.

Pomáhá zesvětlovat zuby

Tento elektrický zubní kartáček Philips

Sonicare pomáhá odstranit a redukovat skvrny

na zubech tak, abyste měli zářivější úsměv.

QuadPacer a Smartimer

Na důkladné vyčištění zubů postačí 2 minuty.

Náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy

jste strávili optimální dobu čištění v každé části

úst. Časovač SmarTimer vás zase upozorní na

uplynutí celkového času čištění. Společně vám

pokaždé pomohou dodržet doporučenou délku

čištění.

Zjednodušte své návyky

Když začínáme s něčím novým, může chvíli

trvat, než si na to zvykneme. Náš program Easy

start vám poskytuje možnost postupného,

mírného zvyšování čisticího výkonu v průběhu

prvních 14 použití vašeho nového zubního

kartáčku.

Jediná opravdová sonická technologie

Inovativní sonická technologie kartáčků Philips

Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku

odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné

každodenní čištění.

Bezpečný a šetrný

Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček

zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická

technologie je vhodná pro použití s rovnátky,

výplněmi, korunkami a fazetami, předchází

tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Balení obsahuje

Rukojeť: 1 EasyClean

Kartáčková hlavice: 1 ks C1 ProResults,

standardní velikost

Nabíječka: 1

Design a provedení

Barva: Ledovcově zelená

Výkon čištění

Výkon: Odstraňuje až 2x více plaku*

Přínos pro zdraví: Pomáhá zlepšit zdravotní

stav dásní

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Snadné použití

Systém kartáčkových hlavic: Zacvakávací

hlavice kartáčku

Výdrž baterie: Až 2 týdny

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav

baterie

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až

2 týdny

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

* *při čištění 2x denně v režimu Clean po dobu dvou

minut

* Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček
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