
Escova de dentes
sónica recarregável

Elite

HX7351

Melhor alcance para uma limpeza superior

A única escova sónica inclinável que lhe proporciona o melhor alcance para uma limpeza superior. A acção de

limpeza dinâmica única da Sonicare alcança os dentes em profundidade e as áreas de difícil acesso, enquanto

massaja as gengivas para uma experiência de escovagem inigualável.

Melhor alcance para uma limpeza superior

Acção de limpeza dinâmica patenteada

Cerdas com contornos

Pega ergonómica com desenho angular

Benefícios clinicamente comprovados

Dentes naturalmente mais brancos

Segurança e delicadeza clinicamente comprovadas

Melhora a saúde das gengivas em apenas duas semanas

Funções adicionais

O temporizador Smartimer incentiva o tempo de escovagem de 2 minutos

Easy-start para se habituar à experiência Sonicare

Quadpacer com intervalos de 30 segundos para uma escovagem uniforme

Controlo de duas velocidades



Escova de dentes sónica recarregável HX7351/02

Destaques Especificações

Acção de limpeza dinâmica patenteada

Para uma limpeza delicada e eficaz entre os

dentes e ao longo das gengivas.

Cerdas com contornos

Cerdas extra suaves com extremidades

arredondadas são suaves para os dentes e

gengivas

Pega ergonómica com desenho angular

Para a limpeza de zonas de difícil alcance.

Dentes naturalmente mais brancos

Testes clínicos comprovam o seu papel na

redução de manchas de café, chá e tabaco,

garantindo dentes mais brancos.

Segura e delicada

Pode utilizar a Sonicare de forma segura em:

aparelhos dentários (as cabeças da escova

desgastam-se mais depressa quando são

utilizadas em aparelhos dentários),

restaurações dentárias (enchimentos, coroas,

revestimentos) e bolsas peridentais.

Melhora a saúde das gengivas

Limpeza ideal entre os dentes e ao longo da

linha das gengivas proporciona uma melhor

saúde das gengivas em apenas duas

semanas. Fornece uma limpeza superior entre

os dentes e remove significativamente mais

placa bacteriana do que uma escova de dentes

manual

Easy-start

Aumenta suavemente a potência ao longo das

primeiras 12 utilizações para facilitar a

adaptação à Sonicare

Quadpacer

Quadpacer com intervalos de 30 segundos

para uma escovagem uniforme

Controlo de duas velocidades

Controlo de duas velocidades

Funções adicionais

Cabeça de escova com contornos

Smartimer

Easy-Start

Quadpacer

Dispositivo de carga Deluxe

Pega cónica ergonómica

Cabeças da escova incluídas: 1

Especificações técnicas

Velocidade: 31 000 movimentos por minuto

Tempo de carga: 24 hora(s)

Bateria recarregável: NiCd

Voltagem: 230 V, 50 Hz (Reino Unido 240 V,

50 Hz)

Consumo de energia: 3 W

Acessórios

Suporte para a cabeça da escova
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