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Učinkovitejše odstranjevanje oblog
Enostavno opustite ročno zobno ščetko

Z edinstvenim dinamičnim čiščenjem z električno zobno ščetko Philips Sonicare

nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih.

Zagotavlja vrhunsko čistočo

Odstrani do 2-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Dokazano izboljšuje zdravje ust

Zobna ščetka Philips Sonicare pomaga pri beljenju zob

Program za enostaven začetek pospeši vašo rutino s tehnologijo Philips Sonicare.

Varno in nežno na občutljivih predelih, ortodontskih in zobozdravstvenih popravkih

Zasnova po vaši meri

Merilnika časa spodbujata k temeljitemu dvominutnemu ščetkanju

Izboljšajte ščetkanje

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare



Sonična električna zobna ščetka HX6511/50

Značilnosti Specifikacije

Odstrani do 2-krat več zobnih oblog

Patentirana sonična tehnologija odstrani do 2-

krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

Pomaga beliti zobe

Električna zobna ščetka Philips Sonicare

pomaga odstranjevati in čistiti madeže na

zobeh za bolj bel nasmeh.

Merilnika časa QuadPacer in Smartimer

Zobe lahko temeljito očistite v samo dveh

minutah. Naš merilnik časa QuadPacer vam za

vsako področje ust pove, kdaj ste porabili

optimalno dolžino časa, merilnik časa

SmarTimer pa vas opozori, ko se celoten čas

izteče. Skupaj vam omogočata, da vsak dan

dosežete priporočeno dolžino ščetkanja.

Lahkotno v novo rutino

Na vsako novo stvar se je treba privaditi. Naš

program za enostaven začetek vam nudi

možnost postopnega, blagega naraščanja

moči ščetkanja pri prvih 14 uporabah vaše nove

zobne ščetke.

Edina prava sonična tehnologija

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da

brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in

odstranjuje razpadle obloge.

Varno in nežno

Prepričani ste lahko, da bo vaša izkušnja

ščetkanja varna: našo sonično tehnologijo

lahko uporabljate na zobnih aparatih,

plombah, kronah in prevlekah. Pomaga

preprečevati karies in izboljša zdravje dlesni.

Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Priloženi predmeti

Ročaj: 1 EasyClean

Glava ščetke: 1 standardna C1 ProResults

Polnilnik: 1

Zasnova in izdelava

Barva: Ledeniško zelena

Učinkovitost čiščenja

Zmogljivost: Odstrani do 2-krat več zobnih

oblog*

Pozitivni vplivi na zdravje: Izboljšuje zdravje

dlesni

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

Enostavna uporaba

Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive

glave ščetke

Čas ščetkanja: Do 2 tedna

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje

baterije

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 2

tedna

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

* *pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean

* Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna

ščetka
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