
 

„Sonic“ elektrinis
dantų šepetėlis

HealthyWhite+

 
2 režimai

6 tinkinami nustatymai

1 šepetėlio galvutė

 

HX8911/01

Pašalina iki 100 % daugiau dėmių vos per 1

savaitę*

*nei įprastas dantų šepetėlis

Drąsiai šypsokitės kiekvieną dieną neatsisakydami patinkančių, bet dėmes ant

dantų paliekančių, maisto produktų ir gėrimų! Įrodyta, kad „Philips Sonicare“

dantis balinantis įkraunamas šepetėlis pašalina iki 100 % daugiau dėmių vos per 1

savaitę*.

Įrodyta, kad pagerina burnos būklę

Pašalina iki 100 % daugiau dėmių nei įprastas dantų šepetėlis*

Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastinis šepetėlis

Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites

Sudaro galimybę valytis dantis pagal savo poreikius

6 tinkinami nustatymai

Įrodyta, kad valymo ir balinimo režimas pašalina apnašas

Padeda laikytis stomatologo rekomendacijų

„Quadpacer" laikmatis skatina kruopštų valymą

Dviejų minučių laikmatis padeda užtikrinti rekomenduojamą valymo laiką

Suteikia ypatingos švaros pojūtį

„DiamondClean“ šepetėlio galvutė – geriausi balinimo rezultatai

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“
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Ypatybės

Balina dantis

„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis pašalina iki

100 % daugiau dėmių – dantys bus baltesni

vos per 1 savaitę.

„DiamondClean“ šepetėlio galvutė

„DiamondClean“ dantų šepetėlio galvutės –

geriausios „Philips Sonicare“ balinimo

šepetėlių galvutės yra rombo formos su

vidutinio kietumo šereliais, kurie veiksmingai,

bet švelniai pašalina apnašas. Palyginus su

įprastu šepetėliu, šis „Philips Sonicare“

elektrinis dantų šepetėlis užtikrina išskirtinį

valymą ir baltesnius dantis.

Valymo ir balinimo režimas

2 minučių valymo režimas užtikrina

nepriekaištingą apnašų pašalinimą (dantų

priežiūros specialistų rekomenduojamas

valymo laikas). Naudojant balinimo režimą

pašalinamos paviršinės dėmės, šviesinami ir

poliruojami dantys. Pašalina kasdienes kavos,

arbatos, tabako ir raudonojo vyno dėmes. 2

atspalviais baltesni dantys vos per 2 savaites.

6 tinkinami nustatymai

Naudodami „Philips Sonicare“ dėmes šalinantį

dantų šepetėlį lengvai keisite režimus (valymo

režimas, balinimo režimas) ir galėsite rinktis iš

3 intensyvumo lygių, kad valymas būtų

patogus ir nepriekaištingas.

Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų

Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nuo

sunkiai pasiekiamų vietų nei paprastas dantų

šepetėlis.

Gerina dantenų sveikatą

„Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis

optimaliai išvalo tarpdančius ir palei dantenas,

todėl jūsų dantenos taps sveikesnes vos per

dvi savaites.

„Quadpacer"

30 sek. laikmatis perspėja, kada baigiate valyti

kiekvieną burnos vietą ir duoda signalą judėti

pirmyn bei kruopščiau valyti visą burną

„SmarTimer" laikmatis

„Philips Sonicare“ elektrinio dantų šepetėlio 2

minučių laikmatis padeda užtikrinti dantų

gydytojų rekomenduojamą valymo trukmę

Vienintelė tikra technologija „Sonic“

Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio

„Philips Sonicare“ dinamiško veikimo

efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios

tarp dantų ir palei dantenas.
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Specifikacijos

Režimai

Clean: Išskirtiniam valymui kasdien

Balta: Pašalina paviršines dėmes

3 intensyvumai: Maža, Vidutinė, Aukšta

Pridėti priedai

Rankenėlės: 1 „HealthyWhite+“

Šepetėlių galvutės: 1 „DiamondClean“

standartinė

Įkroviklis: 1

Dizainas ir apdaila

Spalva: „Frost White"

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

„Performance“: Pašalina iki 100 % daugiau

akmenų

Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą

vos per dvi savaites

Balinamoji nauda: 2 atspalviais baltesni

dantys vos per 2 savaites

Laikmatis: „SmarTimer“ ir „Quadpacer“

Lengva naudoti

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 3 savaičių**

Akumuliatoriaus indikatoriaus: Lemputė

parodo akumuliatoriaus įkrovą

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki

išsikrovusio): Iki 3 savaičių**

Baterijos tipas: Ličio jonų

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

* nei paprastas dantų šepetėlis

* *dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną,

naudojant valymo režimą

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data

2019‑07‑23

Versija: 13.1.1

EAN: 08 71010 37229 53

www.philips.com

http://www.philips.com/

