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Poistaa paremmin plakkia
Vaivaton vaihto tavalliseen hammasharjaan tottuneelle

Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen

puhdistustoiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja

ienrajan.

Tehokas puhdistus

Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Parantaa todistetusti suun terveyttä

Philips Sonicare -hammasharja auttaa valkaisemaan hampaita

Kätevä tapa aloittaa uuden hammasharja käyttö

Turvallinen ja hellävarainen myös korjatuille hampaille, hammasraudoille ja

pinnoituksille

Suunniteltu sinua varten

Kahden minuutin tehokas harjaus ajastimen avulla

Optimaalinen harjaustulos

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka



Sonic-sähköhammasharja HX6511/50

Kohokohdat Tekniset tiedot

Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia

Patentoitu Sonic-tekniikka poistaa jopa 2

kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja.

Auttaa valkaisemaan hampaita

Philips Sonicare -sähköhammasharja auttaa

poistamaan ja vähentämään värjäytymiä

hampaissasi, jotta saat kirkkaamman hymyn.

QuadPacer ja Smartimer

Hampaiden huolellinen harjaus kestää vain

kaksi minuuttia. QuadPacer kertoo, kun olet

käyttänyt optimaalisen ajan suun eri osien

puhdistamiseen, ja SmarTimer ilmoittaa

puolestaan, kun kokonaisaika on kulunut.

Yhdessä nämä ajastimet auttavat sinua

saavuttamaan suositellun harjausajan kerrasta

toiseen.

Easy-start-ohjelma

Uusien asioiden omaksumiseen voi kulua

jonkin aikaa. Helpon aloitusohjelmamme

avulla voit lisätä harjaustehoa vähitellen ja

hellävaraisesti uuden hammasharjasi 14

ensimmäisellä käyttökerralla.

Huippuluokan Sonic-tekniikka

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt

Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin,

ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti

päivittäisessä puhdistuksessa.

Turvallinen ja hellävarainen

Hampaidenpesu on aina tehokasta ja

turvallista: Philipsin Sonic-tekniikka sopii

hampaiden puhdistukseen myös

hammasrautojen, paikkojen, kruunujen ja

siltojen kanssa, estää hampaiden

reikiintymistä ja parantaa ikenien terveyttä.

Harjaustilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 EasyClean-kahva

Harjaspää: 1 C1 ProResults -harjaspää

Laturi: 1

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Vihreä

Puhdistusteho

Suorituskyky: Poistaa jopa 2 kertaa enemmän

plakkia*

Terveysedut: Edistää ikenien terveyttä

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

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* *perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin

harjauskertaan puhdistustilassa

* verrattuna tavalliseen hammasharjaan
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