
 

Sonic-
sähköhammasharja

ProtectiveClean
4500

 
Puhdistaa pintavärjäytymät
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Paineanturi & Brushsync
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Raikkaampi suu ja valkoisemmat hampaat

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat viikossa

Hellävaraisesti puhdistavan ProtectiveClean -sähköhammasharjan kanssa saat

raikkaamman suun ja valkoisemmat hampaat. Älykäs paineanturi ilmoittaa kun

painat liian kovaa ja BrushSync -toiminto valitsee sopivan tilan harjaspäälle jonka

olet valinnut. Sonicare-tekniikkaa käytetään Philipsin sähköhammasharjoissa ja

sillä on 25 miljoonaa tyytyväistä käyttäjää ympäri maailmaa. Philips Sonicare

ProtectiveClean on hellävarainen mutta samalla tehokas sähköhammasharjalla

jossa on hyvä hinta-laatusuhde.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

Mikrosiru yhdistää sähköhammasharjan ja harjaspään

Turvallinen ja hellävarainen myös korjatuille hampaille, hammasraudoille ja

pinnoituksille

Optimaalinen harjaustulos

Kaksi puhdistustilaa: Clean & White

Innovatiivinen tekniikka

Suositelluin sähköhammasharja, jossa on sooninen tekniikka

Varoittaa, jos painat liian kovaa

Valitsee harjaspäälle sopivan tilan

Suunniteltu sinua varten

Muistutus kun on aika vaihtaa harjaspää

Ajastin ilmoittaa kun olet harjannut 2 minuuttia

Aloittelijaohjelma jolla totut sähköhammasharjan käyttöön
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Kohokohdat

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat

BrushSync –toiminto yhdistää

sähköhammasharjan ja harjaspään, jotta tiedät

helposti milloin harjaspää pitää vaihtaa.

Kaksi puhdistustilaa: Clean & White

Sähköhammasharjasta löytyy erikseen tila

plakin poistamiselle ja oma tila

pintavärjäytymien puhdistukselle. Clean -

puhdistustila poistaa plakkia tehokkaasti.

White -puhdistustila puhdistaa

pintavärjäytymät hampaista.

Turvallinen ja hellävarainen

Hampaidenpesu on aina tehokasta ja

turvallista: Philipsin Sonicare-tekniikka sopii

hampaiden puhdistukseen myös

hammasrautojen, paikkojen, kruunujen ja

siltojen kanssa, estää hampaiden

reikiintymistä ja parantaa ikenien terveyttä.

Varoitus jos painat liian kovaa

Et ehkä itse huomaa, mutta ProtectiveClean-

sähköhammasharjaa ilmoittaa jos painat liian

kovaa. Jos painat liian kovaa ikeniä vastaa,

tunnet varoitusvärinän sähköhammasharjassa

joka muistuttaa käyttää vähemmän voimaa.

Valitsee harjaspäälle sopivan tilan

BrushSync -järjestelmä tunnistaa mitä

harjaspäätä käytät. Jos vaihdat harjaspään

esimerkiksi DiamonClean-harjaspäähän,

sähköhammasharja automaattisesti siirtyy

White -tilaan joka on erityisesti tehokas

DiamondClean -harjaspään kanssa.

Muistutus kun on aika vaihtaa harjaspää

Harjaspäät kuluvat ajan myötä. Philipsin

BrushSync-tekniikka seuraa miten pitkään olet

käyttänyt harjaspäätä ja kuinka voimakkaasti

olet harjannut. Hammasharjan merkkivalo ja

lyhyt äänimerkki kertovat, milloin harjaspää

kannattaa vaihtaa uuteen.

Ajastin ilmoittaa kun olet harjannut 2

minuuttia

QuadPacer kertoo, kun olet käyttänyt riittävän

ajan suun eri osien puhdistamiseen, ja

Smartimer puolestaan ilmoittaa puolestaan,

kun suositeltu kokonaisaika on kulunut.

Suositelluin sähköhammasharja, jossa on

sooninen tekniikka

Philips on tutkinut ja kehittänyt

suunhoitotuotteita yli 20 vuotta ja Sonicare-

sähköhammasharjoilla on 25 miljoonaa

tyytyväistä käyttäjää ympäri maailmaa.

Sonicare-tekniikan avulla yllät ainutlaatuisesti

hampaiden väliin ja ikenien alle, kun

tehokkaat harjaliikkeet työntää vettä ja

hammastahnaa hampaiden väliin.

Aloittelijaohjelma jolla totut

sähköhammasharjan käyttöön

Jos et ole tottunut sähköhammasharjan

käyttöön, harjaaminen voi tuntua hieman

kutittavalta ennen kuin siihen tottuu.

Aloittelijaohjelma asteittain lisää

harjaustehokkuutta ensimmäisen 14 kerran kun

käytät uutta sähköhammasharjaa.
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Tekniset tiedot

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

Valkoinen: Poistaa tummentumia

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 ProtectiveClean

Harjaspäät: 1 x W2 Optimal White

Laturi: 1

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen ja minttu

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä

minuutissa

Terveysedut: Auttaa vähentämään reikiä

Valkaiseva ominaisuus: Valkoisemmat

hampaat yhdessä viikossa

Painepalaute: Varoittaa rungon värinällä

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian

voimakkaasti

BrushSync-vaihtomuistutus: Saat

muistutuksen, kun on aika, vaihtaa harjaspäät

Helppokäyttöinen

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Muistutus vaihtamisesta: Muistutuskuvake

syttyy varmistaen, parhaan lopputuloksen

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun

tilan

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjausaika: Jopa 2 viikkoa

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 2 viikkoa

Virta

Jännite: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja
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