
Δύο ηλεκτρικές

οδοντόβουρτσες Sonic

FlexCare

  3 λειτουργίες

3 κεφαλές βουρτσίσματος

Απολυμαντής UV για τις κεφαλές

 

HX6932/34 Προηγμένος καθαρισμός
Η πρωτοποριακή τεχνολογία αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα. Πλέον υπάρχει εγγυημένος

τρόπος για καλύτερη στοματική υγιεινή. Είναι η νέα Philips Sonicare FlexCare που

προσαρμόζεται στις δικές σας ανάγκες στοματικής υγιεινής.

Σας ενθαρρύνει να ακολουθείτε τις οδηγίες του οδοντιάτρου

Ο χρονοδιακόπτης 2 λεπτών συμβάλλει στην εξασφάλιση του σωστού χρόνου βουρτσίσματος

Ο χρονοδιακόπτης διαλείμματος Quadpacer ενθαρρύνει το σχολαστικό βούρτσισμα

Βελτιώνει αποδεδειγμένα τη στοματική υγιεινή

Φυσικά λευκότερα δόντια με κατοχυρωμένη τεχνολογία sonic

Κλινικά αποδεδειγμένη ασφαλής και απαλή σύνθεση

Βελτιώνει την υγεία των ούλων μέσα σε δύο μόνο εβδομάδες

Προσφέρει κορυφαίο καθαρισμό

Η δυναμική καθαριστική δράση της Sonicare οδηγεί τα υγρά ανάμεσα στα δόντια

Κεφαλή οδοντόβουρτσας με κεκλιμένο λαιμό για καλύτερη προσέγγιση των πίσω δοντιών

Απολυμαντής UV για τις κεφαλές βουρτσίσματος - Πιο καθαρή οδοντόβουρτσα, καλύτερη

στοματική υγιεινή

Για προσαρμοσμένη εμπειρία βουρτσίσματος

Πρόγραμμα εύκολης έναρξης για προσαρμογή στην εμπειρία Sonicare

Τρεις διαφορετικές λειτουργίες για καλύτερη εμπειρία καθαρισμού
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Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία sonic

Η μοναδική δυναμική δράση της ηλεκτρικής

οδοντόβουρτσας Philips Sonicare φτάνει απαλά και

αποτελεσματικά βαθιά μέσα στα δόντια και στα ούλα.

Κεφαλή οδοντόβουρτσας με κεκλιμένο λαιμό

Με τη μοναδική κεφαλή οδοντόβουρτσας με κεκλιμένο

λαιμό, μπορείτε να φτάσετε πιο εύκολα στα πίσω

δόντια αφαιρώντας την πλάκα σε αυτά τα

δυσπρόσιτα σημεία.

Απολυμαντής UV για τις κεφαλές βουρτσίσματος

Όλα σε ένα: απολύμανση, φόρτιση και αποθήκευση.

Ο απολυμαντής UV για τις κεφαλές βουρτσίσματος

βοηθά ώστε να διατηρείται η κεφαλή χωρίς βακτήρια.

Σκοτώνει έως και το 99% των βακτηρίων και των

ιών.*

Φυσικά λευκότερα δόντια

Η δυναμική καθαριστική δράση της οδοντόβουρτσας

με την άμεση, ευρύτερη επαφή με κάθε δόντι,

απομακρύνει αποδεδειγμένα τους καθημερινούς

λεκέδες, προσφέροντας στα δόντια σας φυσική

λευκότητα.

Ασφαλής και απαλή σύνθεση

Η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare είναι ασφαλής για

χρήση με σιδεράκια (οι κεφαλές βουρτσίσματος

φθείρονται πιο γρήγορα όταν χρησιμοποιούνται σε

σιδεράκια), οδοντιατρικές αποκαταστάσεις

(σφραγίσματα, θήκες, όψεις) και περιοδοντικούς

θύλακες.

Βελτιώνει την υγεία των ούλων

Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare

προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια

και κατά μήκος της γραμμής των ούλων, για

καλύτερη υγεία των ούλων σε μόλις δύο εβδομάδες.

Smartimer

Αυτή η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare διαθέτει

χρονόμετρο 2 λεπτών, για να είστε σίγουροι ότι

βουρτσίζετε τα δόντια σας για όσο χρόνο συνιστούν

οι ειδικοί

Quadpacer

Ο χρονοδιακόπτης διαλείμματος 30 δευτερολέπτων

υποδεικνύει πότε έχετε ολοκληρώσει κάθε

τεταρτημόριο της στοματικής κοιλότητας και σας

ειδοποιεί να συνεχίσετε για πιο συνεπή καθαρισμό

Πρόγραμμα εύκολης έναρξης

Σταδιακή αύξηση της ισχύος στις 14 πρώτες

χρήσεις, για να συνηθίσετε ομαλά την εμπειρία

καθαρισμού με μια οδοντόβουρτσα Philips Sonicare

Τρεις διαφορετικές λειτουργίες καθαρισμού

Οι τρεις λειτουργίες περιλαμβάνουν τη λειτουργία

Clean για εξαιρετικό καθαρισμό σε 2 λεπτά, τη

λειτουργία Sensitive για απαλό αλλά και σχολαστικό

καθαρισμό των ούλων και τη λειτουργία Massage για

διέγερση των ούλων.
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Προδιαγραφές

Λειτουργίες

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

Sensitive: Απαλός καθαρισμός για τα δόντια και τα

ούλα

Μασάζ: Αναζωογονητικό μασάζ

2 τύποι: Go Care και Max Care

Περιλαμβάνεται

Λαβές: 2 FlexCare

Κεφαλές βουρτσίσματος: 2 κανονικές ProResults, 1

μικρή ProResults

Βάση σύνδεσης: 1

Απολυμαντική συσκευή με UV

Θήκη ταξιδιού: 2

Σχεδιασμός και φινίρισμα

Χρώμα: Λευκό και πράσινο

Καθαριστική απόδοση

Ταχύτητα: Έως και 31.000 παλινδρομήσεις/λεπτό

Απόδοση: Αφαιρεί έως και 83% της πλάκας στις

δυσπρόσιτες περιοχές

Καλύτερη στοματική υγιεινή: Συμβάλλει στην υγεία

των ούλων

Πλεονεκτήματα λεύκανσης: Πιο λευκά δόντια έως και

2 τόνους

Χρονομετρητής: Smartimer και Quadpacer

Ευκολία στη χρήση

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κεφαλές που

κουμπώνουν εύκολα

Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 2 εβδομάδες

Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 2 εβδομάδες

Ένδειξη μπαταρίας: Λυχνία κατάστασης μπαταρίας

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός, Λαβή από

καουτσούκ για άνετο χειρισμό

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Έως και 2

εβδομάδες

Ρεύμα

Τάση: 110-220 V

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

* E coli, S. mutans και Herpes simplex
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