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Zaawansowane czyszczenie
Innowacyjna technologia zapewnia lepsze rezultaty. Oto gwarancja poprawy

zdrowia jamy ustnej — szczoteczka Sonicare FlexCare firmy Philips dopasowująca

się do potrzeb jamy ustnej użytkownika.

Pomaga w przestrzeganiu zaleceń dentystycznych

2-minutowy zegar motywuje do szczotkowania zębów przez zalecany czas

Zegar okresowy Quadpacer zachęca do dokładnego mycia każdej części jamy ustnej

Spersonalizowane sposoby czyszczenia

Program łatwego startu pomaga przyzwyczaić się do korzystania ze szczoteczki

Sonicare

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

Naturalnie bielsze zęby dzięki opatentowanej technologii sonicznej

Potwierdzone klinicznie bezpieczeństwo i delikatność

Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Doskonałe czyszczenie

Dynamiczny sposób czyszczenia Sonicare kieruje płyn między zęby

Wygięta szyjka główki szczoteczki ułatwia dotarcie do tylnych zębów
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Zalety

Opatentowana technologia soniczna

Wyjątkowy, dynamiczny sposób czyszczenia

elektrycznej szczoteczki Sonicare pozwala

delikatnie i skutecznie dotrzeć głęboko między

zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Wygięta szyjka główki szczoteczki

Specjalnie wygięta szyjka główki szczoteczki

ułatwia dotarcie do tylnych zębów i usuwanie

płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc.

Naturalnie bielsze zęby

Dowiedziono, że dynamiczny sposób

czyszczenia, jaki zapewnia ta szczoteczka, a

także bezpośredni kontakt z większą

powierzchnią każdego zęba usuwa codzienne

przebarwienia, aby zęby były naturalnie

bielsze.

Bezpieczne i delikatne

Szczoteczek Philips Sonicare można

bezpiecznie używać na aparatach

ortodontycznych (główki szczoteczki szybciej

się wtedy zużywają), wypełnieniach, koronach

i lakierze oraz przy odsłoniętych szyjkach

zębowych.

Poprawa zdrowia dziąseł

Elektryczna szczoteczka Philips Sonicare

zapewnia optymalne czyszczenie między

zębami i wzdłuż linii dziąseł oraz poprawia

zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie,

usuwając znacznie więcej płytki nazębnej niż

szczoteczka manualna.

Smartimer

Wbudowany w szczoteczkę Sonicare 2-

minutowy automatyczny zegar ułatwia

przestrzeganie zalecanego przez lekarzy czasu

szczotkowania zębów

Quadpacer

Zegar odmierzający 30-sekundowe okresy

informuje o tym, że zakończono mycie jednej

części jamy ustnej i sygnalizuje konieczność

rozpoczęcia mycia następnej, dzięki czemu

cała jama ustna jest dokładniej wyczyszczona

Program łatwego startu

Delikatnie zwiększa moc w ciągu pierwszych

14 szczotkowań, aby użytkownik mógł oswoić

się ze sposobem działania elektrycznej

szczoteczki Philips Sonicare
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Dane techniczne

Specyfikacja techniczna

Bateria: Możliwość powtórnego ładowania

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały z błękitnym uchwytem i

chromowanym panelem przednim

Elementy zestawu

Ładowarka: 1 wielonapięciowa ładowarka z

dezynfektorem UV główki szczoteczki i 1

wielonapięciowa ładowarka podróżna

Kolorowe pierścienie na główki szczoteczki: 3

kolorowe pierścienie ułatwiają wspólne

użytkowanie szczoteczki

Dezynfektor: 1 dezynfektor UV główki

szczoteczki

Łatwa obsługa

System główki szczoteczki: Nakładana w

prosty sposób główka szczoteczki zapewnia

optymalną higienę

Czas czyszczenia zębów: 42 2-minutowe

czyszczenia lub 3 tygodnie

Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona

informuje o stanie naładowania akumulatora

Uchwyt: Smukła, ergonomiczna konstrukcja

oraz gumowy uchwyt zapewniają wygodne

użytkowanie.

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 31 tys. ruchów szczotkujących na

minutę

Wydajność: Usuwa do 83% płytki nazębnej w

trudno dostępnych miejscach

Korzyści dla zdrowia: Pomaga poprawić

zdrowie dziąseł

Wybielanie: Pomaga usuwać przebarwienia z

herbaty, kawy oraz inne

Zegar: Smartimer i Quadpacer

Tryby: 3 tryby: Clean, Sensitive, Massage oraz

2 programy: Max Care i GoCare

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Moc

Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka
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