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Bělejší a zdravější zuby
Každému se líbí zářivě bílý úsměv. Nechte vyniknout přirozenou bělost svých

zubů. Sonický kartáček HealthyWhite při pravidelném používání režimu Clean &

White prokazatelně během 2 týdnů odstraní každodenní zabarvení.

Nabízí čištění podle vašich potřeb

Program snadného začátku pro snazší přivyknutí na kartáček Philips Sonicare

Režim Clean and White: prokazatelné odstranění pigmentů

Režim Clean: standardní 2minutový režim

Režim Sensitive: čištění šetrné k zubům a dásním

Zaručuje výjimečnou čistotu

Dynamický čistící účinek zubního kartáčku Philips Sonicare způsobuje proudění

tekutiny do mezizubních prostor

Hlavice kartáčku je mírně nakloněna pro lepší přístup k zadní straně zubů

Pomáhá následovat doporučení odborníků

Časovač na 2 minuty hlídá doporučenou délku čištění

Funkce Quadpacer napomáhá rovnoměrnému vyčištění

Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

Přirozeně bělejší zuby díky inovativní sonické technologii

Bezpečný a šetrný – klinicky ověřeno
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Přednosti

Inovativní sonická technologie

Jedinečný dynamický účinek zubního kartáčku

Philips Sonicare šetrně a efektivně čistí

hluboko mezi zuby a podél linie dásní.

Nakloněný krček hlavice kartáčku

Jedinečně nakloněný krček hlavice tohoto

zubního kartáčku usnadňuje přístup k zadní

straně zubů a odstranění plaku i z těchto

obtížně přístupných oblastí.

Přirozeně bělejší zuby

Dynamický čisticí účinek tohoto zubního

kartáčku a přímý kontakt s větší plochou

každého zubu prokazatelně odstraňuje

každodenní skvrny a pomáhá zuby udržovat

přirozeně bělejší.

Bezpečný a šetrný

Sonický zubní kartáček Philips Sonicare je

možné bez obav používat na rovnátka (hlavice

kartáčku se na rovnátkách dříve opotřebuje), na

zubní náhrady (výplně, korunky, fazety) i na

obnažené krčky.

Funkce Smartimer

2minutový časovač tohoto sonického zubního

kartáčku Philips Sonicare pomáhá dodržet

dobu čištění doporučenou odborníky

Funkce Quadpacer

Časovač na 30 vteřin upozorní na uplynutí

čtvrtiny doby čištění. Můžete tak každému

kvadrantu věnovat přiměřenou dobu a čištění

zubů si lépe rozvrhnout.

Program snadného začátku

Během prvních 14 použití zlehka zvyšuje

intenzitu čištění, abyste si na čištění se

sonickým zubním kartáčkem Philips Sonicare

lépe zvykli

Režim Clean and White

Dvouminutový režim Clean s dalšími 30

vteřinami v režimu White jsou zaměřeny na

viditelné přední zuby. Odstraní každodenní

nečistoty od kávy, čaje, tabáku nebo

červeného vína. Bělejší zuby až o 2 odstíny

během 2 týdnů.

Režim Clean

Pro výjimečnou každodenní čistotu. Pomáhá

udržovat zuby zářivě bílé.

Čištění šetrné k zubům a dásním

Zubní kartáček Philips Sonicare s režimem

Sensitive: šetrně, avšak důkladně čistí citlivé

dásně
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Specifikace

Režimy

Clean: Pro každodenní kvalitní vyčištění

Sensitive: Čištění šetrné k zubům a dásním

Clean & White: 2 min Clean + 30 s White

Balení obsahuje

Těla kartáčku: 1 HealthyWhite

Kartáčkové hlavice: 1 ProResults, standardní

velikost

Nabíječka: 1

Cestovní pouzdro: 1

Design a provedení

Barva: Mrazivě bílá

Výkon čištění

Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu

Výkon: Odstraňuje až 90 % skvrn*

Přínos pro zdraví: Pomáhá zlepšit zdravotní

stav dásní

Bělící výhody: Bělejší zuby až o 2 odstíny

Časovač: Funkce Smartimer a Quadpacer

Snadné použití

Systém hlavic kartáčku: Hlavice kartáčku se

snadným zacvaknutím

Výdrž baterie: Až 3 týdny**

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav

baterie

Rukojeť: Tenký ergonomický design,

Pogumovaná rukojeť usnadňuje manipulaci

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až

3 týdny**

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

* *založeno na dvou periodách dvouminutového čištění

v režimu Clean

* než manuální kartáček
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