
Două periuţe de
dinţi sonice electrice

HealthyWhite

 

3 moduri

2 capete de periere

 

HX6730/33

Dinţi mai albi, mai sănătoşi
Toţi apreciază un zâmbet strălucitor şi alb. Lasă albul natural al dinţilor tăi să

strălucească. S-a demonstrat că Philips Sonicare HealthyWhite HX6730/33

îndepărtează petele de zi cu zi în numai două săptămâni dacă se utilizează în

mod reglat modul Clean & White.

Oferă o experienţă de periere personalizată

Program cu pornire uşoară pentru acomodarea la experienţa Sonicare

Mod Clean and White: s-a demonstrat că îndepărtează petele

Mod Clean: mod standard 2 minute

Te îndrumă să urmezi recomandările dentiştilor

Cronometrul pentru două minute ajută la asigurarea timpului de periere recomandat

Cronometrul pentru interval Quadpacer încurajează perierea riguroasă

S-a dovedit că îmbunătăţeşte sănătatea orală

Dinţi mai albi în mod natural cu ajutorul tehnologiei sonice

Periuţa de dinţi Philips Sonicare ajută la albirea dinţilor

Mod Sensitive: curăţare delicată a dinţilor şi a gingiilor

Îţi oferă curăţare superioară

Acţiunea de curăţare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinţi

Elimină de până la 2 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

Acţiunea de curăţare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinţi



Două periuţe de dinţi sonice electrice HX6730/33

Repere

Tehnologie Sonică

Acţiunea dinamică unică a periuţei de dinţi

electrice Philips Sonicare ajunge delicat şi

eficient adânc între dinţi şi de-a lungul liniei

gingiei.

Dinţi mai albi în mod natural

S-a dovedit că acţiunea de curăţare dinamică a

acestei periuţe de dinţi şi contactul direct mai

larg cu fiecare dinte îndepărtează petele de zi

cu zi pentru a menţine albul natural al dinţilor.

SmarTimer

Cronometrul de 2 minute al acestei periuţe de

dinţi Philips Sonicare îţi asigură timpul de

periere recomandat de dentişti

Quadpacer

Cronometrul pentru interval de 30 de secunde

indică momentul în care termini fiecare pătrime

a gurii şi te avertizează să treci mai departe,

oferind astfel o curăţare mai consistentă la

nivelul întregii guri

Program cu pornire uşoară

Creşte uşor puterea pe parcursul primelor 14

utilizări pentru a te acomoda cu experienţa

periuţei electrice Philips Sonicare

Mod Clean and White

2 minute în modul Clean cu 30 de secunde

suplimentare în modul White pentru a te

concentra asupra dinţilor vizibili din faţă.

Îndepărtează petele de zi cu zi, precum

cafeaua, ceaiul, tutunul şi vinul roşu. Albeşte

dinţii cu 2 nuanţe în numai 2 săptămâni.*

Mod Clean

Pentru curăţare zilnică excepţională. Contribuie

la menţinerea tratamentelor de albire.

Ajută la albirea dinţilor

Periuţa de dinţi electrică Philips Sonicare ajută

la îndepărtarea şi reducerea petelor de pe dinţi

pentru un zâmbet mai strălucitor.

Elimină de până la 2 ori mai multă placă

bacteriană

Tehnologia sonică patentată elimină de până

la 2 ori mai multă placă bacteriană decât o

periuţă de dinţi manuală

Curăţare delicată a dinţilor şi a gingiilor

Periuţă de dinţi Philips Sonicare cu mod

Sensitive: curăţare delicată şi totuşi temeinică

pentru gingii sensibile
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Specificaţii

Moduri

Clean: Pentru o curăţare zilnică impecabilă

Clean & White: Mod Clean 2 min. + Mod White

30 sec.

Articole incluse

Mânere: 2 HealthyWhite

Capete de periere: 2 ProResults standard

Încărcător: 1

Toc de transport: 1

Design şi finisaj

Culoare: Alb mat şi verde glacial

Performanţă de curăţare

Viteză: Până la 62.000 de mişcări de periere

pe minut

Performanţă: Îndepărtează până la 90% din

pete*

Beneficii pentru sănătate: Contribuie la

îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor

Beneficii de albire: Albeşte dinţii cu până la 2

nuanţe

Cronometru: Quadpacer şi SmarTimer

Uşor de utilizat

Sistem capete de periere: Capete de periere

cu aplicare rapidă

Timp de periere: Până la 3 săptămâni**

Indicator baterie: Indicator luminos pentru

baterie

Mâner: Design plat, ergonomic, Mâner din

cauciuc pentru manevrare uşoară

Specificaţii tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Durată de funcţionare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 3 săptămâni**

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Service

Garanţie: Garanţie 2 ani

* *pe baza a două perieri zilnice de două minute, în

modul Clean

* Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană

decât o periuţă de dinţi manuală
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