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Há mais de 25 anos criando inovações para a

saúde bucal
Para uma sensação de limpeza como você nunca sentiu antes

A Philips Sonicare EasyClean remove até 7x mais placas do uma escova manual e

melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas. Com as cerdas dedicadas

à saúde das gengivas, ela oferece uma solução de alto desempenho para

prevenir e reduzir os sinais precoces da gengivite. Para uma sensação de limpeza

como você nunca sentiu antes.

Resultados sup. p/ o cuidado bucal

Tecnologia sônica patenteada

Tecnologia inovadora

Remove até 7x mais placas

Projetado para o seu paciente

O timer ajuda a concluir 2 minutos de escovação

Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas
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Destaques

Tecnologia sônica patenteada

A escova de dentes Philips Sonicare oferece

em 2 minutos mais movimentos do que a

escova de dentes manual poderia proporcionar

em 1 mês graças a sua teconologia sônica, que

produz mais de 31.000 movimentos por

minuto, criando uma ação que direciona a

água aos espaços entre os dentes e ao longo

da linha da gengiva para uma limpeza

superior, porém suave, em todas as utilizações.

Remove até 7x mais placas

A Philips Sonicare EasyClean é clinicamente

comprovada na remoção de até 7 vezes mais

placas do que uma escova de dentes manual

após apenas quatro semanas de uso, e limpa

áreas mais difíceis de alcançar com uma

escova de dentes manual.

Melhora a saúde das gengivas em apenas 2

semanas

Com as cerdas dedicadas à saúde das

gengivas, ela oferece uma solução de alto

desempenho para prevenir e reduzir os sinais

precoces da gengivite, melhorando a saúde

das gengivas em apenas 2 semanas.

O timer ajuda a concluir 2 minutos de

escovação

A Philips Sonicare possui uma tecnologia que

auxilia na hora de fazer uma escovação

completa e eficiente. Ela conta com um timer

que emite um bipe indicando o momento certo

de trocar a região da boca na qual se está

escovando, para que se haja uma escovação

ainda mais uniforme. Além disso, também

conta com um sistema inteligente que irá

desligá-la automaticamente após 2 minutos -

o tempo ideal para uma escovação completa.

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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Especificações

Modos

Limpeza: Para uma limpeza diária excepcional

Itens inclusos

Escova elétrica: 1 EasyClean

Refil: 1 InterCare

Carregador: 1

Design e acabamento

Cor: Verde

Alto desempenho de limpeza

Veloc.: Até 31.000 vibrações por minuto

Desempenho: Remove até 7x mais placas*

Benefícios à saúde: Melhora a saúde da

gengiva em apenas 2 semanas

Clareia os dentes naturalmente: Ajuda a

manter os dentes brancos

Timer de 2 minutos: A Philips Sonicare emite

um bipe a cada 30 segundos, indicando o

momento certo de trocar a região da boca na

qual se está escovando, e conta com um

sistema inteligente que irá desligá-la

automaticamente após 2 minutos.

Fácil de usar

Indicador de recarga: A luz indica o status da

bateria

Design: Design compacto e ergonômico

Refil da escova: Refil fácil de encaixar

Tempo de escovação: Até 2 semanas

Especificações técnicas

Bateria: Recarregável

Tipo da bateria: Íon de lítio

Tempo de operação (duração da bateria): Até

2 semanas

Lig/Desl

Voltagem: Bivolt - 110 a 220 V

Serviço

Garantia: Garantia de 2 anos

* *com base em 2 escovações de 2 minutos por dia
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