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Fehérebb, egészségesebb fogak
A tökéletes fogkefe a fehérebb fogakhoz

Mindenki szeretne csillogó mosolyt, fehér fogakkal. Engedje ragyogni fogainak

természetes fehérségét. A Sonicare HealthyWhite elektromos fogkefe két hét alatt

bizonyítottan eltávolítja a mindennapos lerakódásokat a Clean& White üzemmód

rendszeres használatával.

Tökéletes tisztítás

Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

DiamondClean fogkefefej a leghatékonyabb fehérítésért

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

A hajlított fogkefefej segítségével könnyebben elérhetők a hátsó fogak

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

Természetesen fehérebb fogak a szabadalmaztatott szónikus technológia jóvoltából

Klinikailag bizonyítottan gyengéd és biztonságos

A személyre szabott fogmosás élményét nyújtja

Clean (Tisztítás) üzemmód: Normál 2 perces üzemmód

Clean and White (Tisztítás és fehérítés) üzemmód: bizonyítottan eltávolítja a

lerakódásokat

Az egyszerű bevezető program segít hozzászokni a Sonicare használatához

Segít a fogápolásra vonatkozó ajánlások betartásában

A kétperces időzítő segít a javasolt fogmosási idő betartásában

A Quadpacer időközi időzítő elősegíti az alapos fogmosást
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Fénypontok

Természetesen fehérebb fogak

A fogkefe dinamikus tisztító technológiája és a

nagyobb fogfelülettel való érintkezés

bizonyítottan segít a mindennapos

szennyeződések eltávolításában és a fogak

természetes fehérségének elérésében.

Clean and White (Tisztítás és fehérítés)

üzemmód

A Clean (Tisztítás) üzemmód 2 percig, majd a

White (Fehérítés) üzemmód további 30

másodpercig történő alkalmazásával a látható

elülső fogakra koncentrálhat. Ezzel eltávolítja a

mindennapos lerakódásokat, mint a kávé, tea,

dohány, vagy vörösbor. A fogai két hét alatt

akár két árnyalatot fehéredhetnek.*

Clean (Tisztítás) üzemmód

A kivételes mindennapos tisztaságért. Segít

fenntartani a fogfehérítő kezeléseket.

DiamondClean fogkefefej

A DiamondClean fogkefefej, a Philips Sonicare

legnagyobb fehérítőhatással rendelkező

fogkefefeje gyémánt alakú sörtéivel

hatékonyan, mégis gyengéden távolítja el a

felületi lerakódásokat és tisztítja meg a fogakat

a lepedéktől. Mindössze egyetlen hét alatt

eltávolítja a kávé, tea, vörösbor, cigaretta és

dohány okozta lerakódásokat.

Akár 7-szer több lepedéket távolít el

Akár 7-szer több lepedéket távolít el a nehezen

elérhető helyekről, mint egy hagyományos

fogkefe.

Egyszerű bevezető program

Az első 14 használat során kímélően növeli a

teljesítményt, így segít hozzászokni a Philips

Sonicare elektromos fogkefe használatához

Quadpacer

A 30 másodperces időközi időzítő jelzi, amikor

a fogsor egynegyedének tisztítási ideje lejárt,

és figyelmeztet a következő negyedre való

áttérésre, ezzel mindenütt biztosítva az

egyenletes tisztítást

Hajlított fogkefefej

Az egyedülálló módon hajlított fogkefefej

segítségével könnyebben elérhetők a hátsó

fogak, így a nehezen hozzáférhető részeken is

eltávolítható a lepedék.

Gyengéd és biztonságos

A Philips Sonicare egy kíméletes elektromos

fogkefe fogszabályozóhoz (fogszabályozón

való használtkor a fogkefefejek hamarabb

elkopnak), és biztonságos a fogászati

pótlásokon (tömés, korona, héj), valamint

periodontális tályog esetén is.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Clean & White (Tisztítás és fehérítés): 2 perc

tisztítás + 30 másodperc fehérítés

Tartozékok

Markolatok: 2 HealthyWhite

Kefefejek: 2 DiamondClean standard

Töltő: 1

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Gleccserzöld, Rózsaszín

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: Akár 7-szer több lepedéket

távolít el*, Akár 100%-kal több lerakódást

távolít el*

Egészségügyi előnyök: Védi a fogíny

egészségét

Fehérítő hatás: Akár 2 árnyalattal fehérebb

fogak, Fehérebbé teszi a fogakat 1 héten belül

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer

időzítő

Egyszerű használat

Fogkefefej rendszer: Könnyen rápattintható

kefefejek

Fogmosási idő: Akár 3 hét**

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az

akkumulátor töltöttségi állapotát

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Műszaki adatok

elem: Újratölthető

Működési idő (Telitől üresig): Akár 3 hét**

Elem típusa: Lítium-ionos

Energiaellátás

Feszültség: 110–220 V

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

* Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi

fogkefe

* *naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve,

tisztítási üzemmódban
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