
Escova de dentes
sónica recarregável

Elite

 

Série R 900

 

HX6942/04 Redefina o seu conceito de limpeza
com as funções FlexCare

Uma tecnologia inovadora proporciona melhores resultados. Agora existe uma

forma garantida de ter uma melhor saúde oral. Trata-se da nova Philips Sonicare

FlexCare que se adapta às necessidades da sua higiene dentária.

Cabeça de escova ProResults

Concebida para se ajustar melhor à boca

Funções FlexCare

3 modos de escovagem flexíveis, 2 tempos de limpeza personalizados

Go Care: ciclo de escovagem de 1 minuto para uma limpeza rápida

Max Care: 3 minutos para uma limpeza de maior cuidado



Escova de dentes sónica recarregável HX6942/04

Destaques Especificações

Cabeça de escova ProResults

A capacidade de ajuste aos contornos, o maior

alcance das cerdas e o movimento de

escovagem mais amplo da cabeça ProResult

proporcionam uma melhor limpeza dos dentes.

Funções FlexCare

3 modos de escovagem flexíveis, 2 tempos de

limpeza personalizados

Go Care

Ciclo de escovagem de um minuto no modo

Limpeza, para uma limpeza rápida.

Max Care

3 minutos para uma limpeza de maior cuidado.

 

Características

Bateria recarregável

Smartimer: Temporizador de 2 min. para

garantir a escovagem recomendada

Quadpacer: Temporizador de intervalos

Dispositivo de carga Deluxe: Um sinal

luminoso indica a carga da bateria

Especificações técnicas

Voltagem: Carregador multivoltagem V

Velocidade: 31 000 escovadelas por minuto(s)

Tipo de pilhas: Bateria recarregável de iões de

lítio

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): Totalmente carregada permite 20

escovagens de 2 min.

Peso e dimensões

Dimensões da caixa-F: 6,75 x 9,25 x 3,75

(LxAxP) pol.

Peso caixa F: 1,93 lb

Dimensões da caixa-A: 11,825 x 7,25 x 10

(CxLxA) pol.

Peso caixa A: 6,3 lb

Design e acabamento

Painel frontal cromado

Cor(es): Azul clínico

Material da pega: ABS/PA, TPE

Material da cabeça da escova: PCTA, TPE,

com cerdas de nylon

Itens incluídos

Pega FlexCare: 1

Cabeça de escova ProResults normal: 1

Carregador Deluxe com suporte para enrolar

o fio: 1

Cabeça de escova ProResults compacta: 1

Anéis com código de cores adicionais para a

cabeça da escova: 3 unid.
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