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Pažangesnis valymas
Šepetėlis švelniam dantų ir dantenų valymui

Efektyvi nauja technologija. Dabar yra užtikrintas būdas išsaugoti gerą jūsų burnos

būklę. Naujasis elektrinis dantų šepetėlis „Philips Sonicare FlexCare“ prisitaiko prie

jūsų burnos priežiūros poreikių.

Įrodyta, kad pagerina burnos būklę

Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites

„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis padeda balinti dantis

Suteikia ypatingos švaros pojūtį

Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastinis šepetėlis

Specialiai sukurtas taip, kad pasiektų giliau

Dinaminis „Sonicare“ valymas nukreipia skystį tarp dantų

Sudaro galimybę valytis dantis pagal savo poreikius

Trys skirtingi valymo režimai geresnei valymo patirčiai

Lengvos pradžios programa skirta pritaikyti „Sonicare" patirtį

Padeda laikytis stomatologo rekomendacijų

Dviejų minučių laikmatis padeda užtikrinti rekomenduojamą valymo laiką

„Quadpacer" laikmatis skatina kruopštų valymą
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Ypatybės

Trys skirtingi valymo režimai

Trys režimai apima kokybišką 2 min. valymo

režimą. Balinimo režimas pašalina paviršines

dėmes, o masažo režimas stimuliuoja

dantenas.

Gerina dantenų sveikatą

„Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis

optimaliai išvalo tarpdančius ir palei dantenas,

todėl jūsų dantenos taps sveikesnes vos per

dvi savaites.

Padeda balinti dantis

Šis „Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis

padeda šalinti ir mažinti dantų apnašas, kad

galėtumėte džiaugtis baltesne šypsena.

Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų

Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nuo

sunkiai pasiekiamų vietų nei paprastas dantų

šepetėlis.

Įsiskverbia giliau

Šio „Philips Sonicare“ dantų šepetėlio šereliai

yra itin ilgi ir tankūs, todėl lengvai pašalinsite

net ir giliai tarpdančiuose arba kitose sunkiai

pasiekiamose vietose esančias apnašas.

Lengvos pradžios programa

Palaipsniui didina galią per pirmuosius 14

naudojimų, kad palengvintų prisitaikymą prie

„Philips Sonicare“

Technologija „Sonic“

Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio

„Philips Sonicare“ dinamiško veikimo

efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios

tarp dantų ir palei dantenas.

„Quadpacer"

30 sek. laikmatis perspėja, kada baigiate valyti

kiekvieną burnos vietą ir duoda signalą judėti

pirmyn bei kruopščiau valyti visą burną

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

 



„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis HX6932/36

Specifikacijos

Režimai

Clean: Išskirtiniam valymui kasdien

Balta: Pašalina paviršines dėmes

Masažas: Dantenas stiprinantis masažas

2 programos: „Go Care“ ir „Max Care“

Pridėti priedai

Rankenėlės: 2 „FlexCare“

Šepetėlių galvutės: 2 „InterCare“ standartinės

Įkroviklis: 1

UV dezinfekavimo priemonė: 1

Kelioninis dėklas: 1

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta ir žalia

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

„Performance“: Pašalina iki 7 kartų daugiau

apnašų*

Nauda sveikatai: Padeda pagerinti dantenų

higieną

Balinamoji nauda: 2 atspalviais baltesni

dantys

Laikmatis: „SmarTimer“ ir „Quadpacer“

Lengva naudoti

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 2 savaičių

Akumuliatoriaus indikatoriaus: Lemputė

parodo akumuliatoriaus įkrovą

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki

išsikrovusio): Iki 2 savaičių

Baterijos tipas: Ličio jonų

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija
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