
Електрическа звукова

четка за зъби

HealthyWhite

 

2 режима

2 глави за четка

2 дръжки

 

HX6762/35

По-бели, по-здрави зъби
Съвършената четка за по-бели зъби

Всеки обича блестящата бяла усмивка. Нека зъбите ви заблестят с естествена белота.

Електрическата четка за зъби Sonicare HealthyWhite доказано отстранява ежедневните

петна само за две седмици с редовно използване на режима Clean & White.

Дълбоко почистване

Премахва до 7 пъти повече плака от обикновената четка за зъби

Глава за четка DiamondClean за най-доброто избелване от Sonicare

Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

Глава с накрайник под ъгъл за по-лесно достигане до кътниците

Доказано подобрява здравето на устата

Естествено по-бели зъби с патентованата звукова технология

Клинично доказана безопасност и щадящо действие

Персонализирано почистване

Режим Clean: стандартен 2-минутен режим

Режим Clean and White: доказано отстранява петна

Програма Easy-start, за да свикнете с използването на Sonicare

Помага да спазвате препоръките на денталните специалисти

2-минутният таймер ви помага да спазвате препоръчителното време за миене

Таймерът Quadpacer помага за пълно почистване
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Акценти

Естествено по-бели зъби

Динамичното почистващо действие на тази четка за

зъби и директният разширен контакт с всеки зъб

доказано премахват ежедневните петна, за да

допринесат за запазването на естествената белота на

зъбите.

Режим Clean and White

2 минути в режим Clean и още 30 секунди в режим

White, за да почистите видимите предни зъби.

Отстранява ежедневните петна, като тези от кафе,

чай, цигари и червено вино. Избелва зъбите с 2

нюанса само за 2 седмици.*

Режим Clean

За изключително ежедневно почистване. Помага за

поддържането на избелващи грижи.

Глава за четка DiamondClean

Главите за четки за зъби DiamondClean, най-добрите

избелващи глави на Philips Sonicare, имат косъмчета с

формата на диамант за ефективно и същевременно

нежно премахване на повърхностни петна и плака.

Премахва петна, напластени от кафе, чай, червено

вино, цигари и тютюн само за 1 седмица.

Премахва до 7 пъти повече плака

Премахва до 7 пъти повече плака от

труднодостъпните места, отколкото обикновената

четка за зъби.

Програма Easy-start

Нежно увеличава мощността при първите 14

използвания, за да се почувствате комфортно с

вашата електрическа четка за зъби Philips Sonicare

Quadpacer

Таймерът с 30-секунден интервал сигнализира, когато

е завършено почистването на съответния участък в

устната кухина, за да преминете нататък, което ви

позволява да почистите еднакво добре цялата уста

Глава с накрайник под ъгъл

Уникално наклонената шийка на главата на тази

електрическа четка за зъби улеснява достигането на

кътниците, премахвайки плаката в тези трудни за

достигане зони.

Безопасност и щадящо действие

Вашата електрическа четка за зъби Philips Sonicare е

безопасна за използване при: брекети (главите се

износват по-бързо, когато се ползват върху брекети),

дентални конструкции (корони, фасети) и

пародонтални джобове.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Clean & White: 2 мин Clean + 30 сек White

Включени в комплекта

Дръжки: 2 HealthyWhite

Глави за четка: 2 DiamondClean стандартна

Зарядно устройство: 1

Дизайн и покритие

Цвят: Глетчерно зелено, Розово

Работни показатели при почистване

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Представяне: Премахва до 7 пъти повече плака*,

Премахване на до 100% повече петна*

Лечебен ефект: Помага за подобряване на здравето

на венците

Предимства на избелването: Избелва зъбите с до 2

тона, Избелва зъбите за 1 седмица

Таймер: SmarTimer и Quadpacer

Лесна употреба

Система на главата за четка: Лесно поставяне на

главите с щракване

Работа за 1 зареждане: До 3 седмици**

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор

показва състоянието на батерията

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Технически данни

Батерия: Акумулаторна

Време за работа (от пълно зареждане до

изтощаване): До 3 седмици**

Тип батерия: Литиево-йонна

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

* от обикновена четка за зъби

* *въз основа на два периода от двуминутно миене на ден в режим

clean
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