
 

Електрическа звукова

четка за зъби

HealthyWhite+

  2 режима

6 персонализируеми настройки

1 глава за четка

 

HX8911/01

Премахва до 100% повече петна само за 1 седмица*

*в сравнение с ръчна четка за зъби

Безопасно подобрете вашата усмивка всеки ден, без да се отказвате от оцветяващите

храни и напитки, които обичате! Избелващата презареждаща четка за зъби Philips Sonicare

доказано отстранява до 100% повече петна за бели зъби само след 1 седмица*.

Доказано подобрява здравето на устата

Премахва до 100% повече петна от обикновената четка за зъби*

Премахва до 7 пъти повече плака от обикновената четка за зъби

Подобрява здравето на венците само за две седмици

Персонализирано почистване

6 персонализируеми настройки

Режим Clean and White: доказано отстранява петна

Помага да спазвате препоръките на денталните специалисти

Таймерът Quadpacer помага за пълно почистване

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

Дълбоко почистване

Глава за четка DiamondClean за най-доброто избелване за вас

Подобрена звукова технология на Philips Sonicare



Електрическа звукова четка за зъби HX8911/01

Акценти

Избелва зъбите

Четката за зъби Philips Sonicare отстранява до 100%

повече петна за по-бели зъби само за 1 седмица.

Глава за четка DiamondClean

Главите за четки DiamondClean, най-добрите

избелващи глави за четки от Philips Sonicare, имат

средно твърди косми с форма на диамант за

ефективно и същевременно нежно премахване на

плаката. Тази електрическа четка за зъби Philips

Sonicare ви осигурява изключително добро почистване

и по-бели зъби в сравнение с обикновената четка за

зъби.

Режим Clean and White

2-минутният режим Clean предлага най-доброто

отстраняване на плака (препоръчителното време за

четкане според стоматолозите). Режимът White

премахва повърхностните петна, освежава и полира

зъбите. Премахва ежедневните петна като тези от

кафе, чай, цигари и червено вино. Избелва зъбите с 2

тона само за 2 седмици.

6 персонализируеми настройки

Четката за зъби Sonicare Stain Removal на Philips за

премахване на петна ви позволява да комбинирате и

напасвате различните режими (режим Clean и режим

White) в 3 степени на интензивност за максимален

комфорт и най-добро почистване за вашите зъби.

Премахва до 7 пъти повече плака

Премахва до 7 пъти повече плака от

труднодостъпните места, отколкото обикновената

четка за зъби.

Подобрява здравето на венците

Електрическите четки за зъби Philips Sonicare

осигуряват оптимално почистване между зъбите и по

линията на венеца за подобрено здраве на венците

само за две седмици.

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

SmarTimer

2-минутният таймер на тази четка за зъби Philips

Sonicare помага за спазването на времето за

почистване, препоръчвано от зъболекарите

Единствената истинска звукова технология

Уникалното динамично действие на електрическата

четка за зъби Philips Sonicare нежно и ефикасно

достига дълбоко между зъбите и по продължение на

венеца.
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Спецификации

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Бяло: Премахва повърхностните петна

3 степени на интензивност: Ниски, Средно, Високо

Включени в комплекта

Дръжки: 1 HealthyWhite+

Глави за четка: 1 DiamondClean стандартна

Зарядно устройство: 1

Дизайн и покритие

Цвят: Матово бяло

Работни показатели при почистване

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Представяне: Премахва до 100% повече плака

Лечебен ефект: Подобрява здравето на венците

само за две седмици

Предимства на избелването: Избелва с до 2 тона за

2 седмици

Таймер: SmarTimer и Quadpacer

Лесна употреба

Система на главата за четка: Лесно поставяне на

главите с щракване

Работа за 1 зареждане: До 3 седмици**

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор

показва състоянието на батерията

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Технически данни

Батерия: Акумулаторна

Време за работа (от пълно зареждане до

изтощаване): До 3 седмици**

Тип батерия: Литиево-йонна

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

* от обикновена четка за зъби

* *въз основа на два периода от двуминутно миене на ден в режим

clean
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