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Geriau pašalina akmenis
Lengva pereiti nuo įprasto dantų šepetėlio

Dėl unikalaus „Philips“ elektrinio dantų šepetėlio „Sonicare“ dinaminio poveikio

švelniai ir efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios tarp dantų ir palei

dantenas.

Suteikia ypatingos švaros pojūtį

Pašalina iki 2 kartų daugiau akmenų nei įprastinis šepetėlis

Įrodyta, kad pagerina burnos būklę

„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis padeda balinti dantis

Lengvos pradžios programa sudaro „Philips Sonicare“ režimą

Saugiai ir švelniai valo jautrias vietas, ortodontija ir dantų gydymas

Pritaikyta jums

Laikmačiai skatina valytis dantis šepetėliu 2 minutes

Optimizuokite valymąsi šepetėliu

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“



„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis HX6511/50

Ypatybės Specifikacijos

Pašalina iki 2 kartų daugiau akmenų

Patentuota garsinė technologija pašalina iki 2

kartų daugiau akmenų nei įprastinis šepetėlis.

Padeda balinti dantis

Šis „Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis

padeda šalinti ir mažinti dantų apnašas, kad

galėtumėte džiaugtis baltesne šypsena.

„QuadPacer“ ir „Smartimer“ laikmačiai

Kruopštus dantų valymas šepetėliu trunka vos

2 minutes. Mūsų „QuadPacer“ praneša, kai

praeina optimalus kiekvienos burnos dalies

valymo laikas, o „SmarTimer“ signalai praneša,

kai baigiasi visas laikas. Kartu jie jums padeda

kaskart valyti dantis tiek, kiek

rekomenduojama.

Lengvai pripraskite prie naujojo režimo

Pradedant ką nors naujo gali reikėti prie to

priprasti. Mūsų lengvos pradžios programa

leidžia palaipsniui, švelniai didinti valymo

šepetėliu galingumą per pirmus 14 valymosi

naujuoju dantų šepetėliu kartų.

Vienintelė tikra technologija „Sonic“

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o

šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos

ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų

išskirtinai švarūs.

Saugiai ir švelniai

Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai:

mūsų technologija „sonic“ tinkama naudoti

dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir

apmautų dantų, ją galima naudoti siekiant

išvengti sugedusių dantų ir kasdienei dantenų

sveikatai gerinti.

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 „EasyClean“

Šepetėlio galvutė: 1 C1 „ProResults“

standartas

Įkroviklis: 1

Dizainas ir apdaila

Spalva: „Glacier Green“ žalia

Valymo veiksmingumas

„Performance“: Pašalina iki 2 k. daugiau

apnašų*

Nauda sveikatai: Padeda pagerinti dantenų

higieną

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“

laikmačiai

Lengva naudoti

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 2 savaičių

Akumuliatoriaus indikatoriaus: Lemputė

parodo akumuliatoriaus įkrovą

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki

išsikrovusio): Iki 2 savaičių

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

* *dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną,

naudojant valymo režimą

* Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas

šepetėlis
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