Sonický elektrický
zubní kartáček
ProtectiveClean
4500
Zabudovaný tlakový senzor
2 režimy čištění
1 x funkce BrushSync

HX6836/24

Bělejší zuby. Šetrné čištění.
Bělejší zuby během 1 týdne.
Poznejte rozdíl šetrného čištění díky našemu tlakovému senzoru a zároveň získejte
bělejší zuby za 1 týden.
Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní
Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady
Bělejší zuby za pouhý týden
Optimalizujte své čištění zubů
Režimy Clean a White
Inovativní technologie
Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare
Upozorní vás, když při čištění příliš tlačíte
Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi
Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku
Navrženo pro vás
Motivace k důkladnému čištění

Sonický elektrický zubní kartáček
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Přednosti
Přirozeně bílé zuby

Příliš velký tlak?

upozorní vás krátké pípnutí a světelná kontrolka
na těle kartáčku. Díky tomu si můžete být jisti,
že hlavice odvádí dobrou práci.
Užitečné časovače

Nasaďte hlavici W DiamondClean, která vám
pomůže odstranit povrchové skvrny a
dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že
díky hustě osázeným centrálním vláknům pro
odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý
jeden týden.

Nemusíte si všimnout, že na zuby při čištění
příliš tlačíte, ale váš kartáček ano. Pokud
začnete na dásně vyvíjet příliš velký tlak,
kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako
připomínku, že máte tlak zmírnit.
Technologie BrushSync

Režimy Clean a White

Náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste
strávili tu správnou dobu čištění v každé části
úst, Časovač Smartimer vás zase upozorní, že
jste si zuby čistili po doporučenou dobu
2 minut.
Technologie Philips Sonicare

Ať už se chcete zaměřit na odstranění plaku
nebo chcete svým zubům dopřát skvělý lesk,
postaráme se o to: Režim Clean se stará
o vynikající čištění a režim White je ideální pro
odstranění povrchových skvrn.

Technologie využívající mikročip rozpozná
a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici
kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou
kombinaci, která zajišťuje automatické
upozornění na potřebu výměny.
Připomínka výměny technologie BrushSync

Bezpečný a šetrný

Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček
zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická
technologie je vhodná pro použití s rovnátky,
výplněmi, korunkami a fazetami, předchází
tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Všechny hlavice kartáčku se časem opotřebují.
Ale naše technologie BrushSync sleduje, jak
dlouho jste hlavici používali a jak silně jste na
kartáček tlačili. Když je čas hlavici vyměnit,

Inovativní sonická technologie kartáčků Philips
Sonicare vhání tekutinu mezi zuby, stěry
kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují
výjimečné každodenní čištění.

Sonický elektrický zubní kartáček

HX6836/24

Speciﬁkace
Režimy
Clean: Pro každodenní kvalitní čištění
Bílá: Odstraňuje povrchové pigmentace
Balení obsahuje
Tělo kartáčku: 1 ProtectiveClean
Kartáčkové hlavice: 1 hlavice W2 Optimal
White
Nabíječka: 1
Design a provedení
Barva: Pastelově růžová
Výkon čištění
Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu
Přínos pro zdraví: Přispívá ke snížení výskytu
zubního kazu

Bělící účinky: Bělejší zuby za 1 týden
Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako
upozornění
Časovač: Funkce Smartimer a Quadpacer

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav
baterie
Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design
Výdrž baterie: Až 2 týdny

Technologie Smart Sensor
Tlakový senzor: Upozornění na příliš silné
čištění
Připomenutí výměny technologie BrushSync:
Vždy víte, kdy, vyměnit hlavici kartáčku

Technické údaje
Baterie: Nabíjecí
Typ baterie: Lithium-iontová
Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až
2 týdny

Snadné použití
Kompatibilita: Zacvakávací hlavice kartáčku
Rozpoznání kartáčkové hlavice: Synchronizace
s optimálním režimem
Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky,
ikona připomenutí se rozsvítí

Spotřeba
Napětí: 110–220 V
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Servis
Záruka: 2letá omezená záruka

* než manuální kartáček

