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HX6986

Съвършено почистване
Иновативна технология, осигуряваща по-добри резултати. Вече има гарантиран начин за

поддържане на по-добро здраве на устната кухина. Това е новата Sonicare FlexCare на

Philips, която се адаптира към вашите нужди в грижата за устата.

Помага да спазвате препоръките на денталните специалисти

2-минутният таймер ви помага да спазвате препоръчителното време за миене

Таймерът Quadpacer помага за пълно почистване

Предлага ви персонализирано почистване

Програма Easy-start, за да свикнете с използването на Sonicare

Доказано подобрява здравето на устата

Естествено по-бели зъби с патентованата звукова технология

Клинично доказана безопасност и щадящо действие

Подобрява здравето на венците само за две седмици

Осигурява превъзходно почистване

Динамичното почистващо движение на Sonicare насочва течността между зъбите

Глава с накрайник под ъгъл за по-лесно достигане до кътниците
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Акценти

Патентована звукова технология

Уникалното динамично действие на електрическата

четка за зъби Sonicare нежно и ефикасно достига

дълбоко между зъбите и по продължение на венеца.

Глава с накрайник под ъгъл

Уникално наклонената шийка на главата на тази четка

за зъби улеснява достигането на кътниците,

премахвайки плаката в тези трудни за достигане

зони.

Естествено по-бели зъби

Динамичното почистващо действие на тази четка за

зъби и директният разширен контакт с всеки зъб

доказано премахват ежедневните петна, за да

допринесат за запазването на естествената белота на

зъбите.

Безопасност и щадящо действие

Вашата електрическа четка за зъби Philips Sonicare е

безопасна за използване при: брекети (главите се

износват по-бързо, когато се ползват върху брекети),

дентални конструкции (корони, фасети) и

пародонтални джобове.

Подобрява здравето на венците

Тази електрическа четка за зъби Philips Sonicare

осигурява оптимално почистване между зъбите и по

продължение на венеца за по-добро здраве на

венците само за две седмици. Почиства превъзходно

между зъбите и отстранява много повече плака,

отколкото ръчните четки за зъби

Smart timer

2-минутният таймер на тази четка за зъби Philips

Sonicare помага за осигуряването на времето за

почистване, препоръчвано от зъболекарите

Quadpacer

Таймерът с 30-секунден интервал сигнализира, когато

е завършено почистването на съответния участък в

устната кухина, за да преминете нататък, което ви

позволява да почистите еднакво добре цялата уста

Програма Easy-start

Нежно увеличава мощността при първите 14

използвания, за да се почувствате комфортно с

вашата електрическа четка за зъби Philips Sonicare
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Спецификации

Технически данни

Батерия: Акумулаторна

Дизайн и покритие

Цвят: Бяла с небесно синя дръжка и хромиран

преден панел

Включени в комплекта

Зарядно устройство: 1 мултистандартно зарядно

устройство с UV устройство за дезинфекция на глави

за четка и 1 мултистандартно зарядно устройство за

пътуване

Цветни пръстени за глава за четка: 3 цветни

пръстена за лесно споделяне

Устройство за дезинфекция: 1 UV устройство за

дезинфекция на глави за четката

Лесна употреба

Система на главата за четка: Лесно поставяне на

главата с щракване, за оптимална хигиена

Време за миене на зъбите: 42 пъти по 2 минути

ИЛИ 3 седмици

Индикатор за батерията: Светещата икона показва

състоянието на батерията

Дръжка: Елегантен ергономичен дизайн и гумирана

дръжка за лесно хващане.

Работни показатели при почистване

Скорост: До 31 000 почистващи движения в минута

Производителност: Отстранява до 83% от плаката в

трудно достъпните зони

Лечебен ефект: Помага за подобряване на здравето

на венците

Предимства на избелването: Помага за премахване

Предимства на избелването: Помага за премахване

на петната от чай, кафе и други

Таймер: Smartimer и Quadpacer

Режими: 3 режима: Почистване, Нежно почистване,

Масаж и 2 програми: Max Care и GoCare

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Power

Напрежение: Мултистандартно зарядно устройство
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