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1 główka szczoteczki
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Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu

zaledwie 1 tygodnia*

* niż szczoteczka manualna

Bezpiecznie dbaj o swój uśmiech każdego dnia, nie rezygnując z ulubionych dań i

napojów powodujących przebarwienia! Udowodniono, że ładowana szczoteczka

wybielająca Philips Sonicare usuwa do 100% więcej przebarwień, zapewniając

efekt bielszych zębów po zaledwie tygodniu użytkowania*.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

Usuwa do 100% więcej przebarwień w porównaniu ze zwykłą szczoteczką*

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Spersonalizowane sposoby czyszczenia

6 regulowanych ustawień

Program czyszczenia i wybielania: skuteczne usuwanie przebarwień

Pomaga w przestrzeganiu zaleceń dentystycznych

Zegar okresowy Quadpacer zachęca do dokładnego mycia każdej części jamy ustnej

2-minutowy zegar motywuje do szczotkowania zębów przez zalecany czas

Doskonałe czyszczenie

Główka DiamondClean zapewnia najwyższą skuteczność wybielania

Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare
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Zalety

Wybiela zęby

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare usuwa

nawet o 100% więcej przebarwień, dzięki

czemu zęby są bielsze już po 1 tygodniu

stosowania.

Główka szczoteczki DiamondClean

DiamondClean, najlepsza wybielająca główka

szczoteczki sonicznej Philips Sonicare, ma

włosie w kształcie rombu o średniej miękkości,

które skutecznie, a jednocześnie delikatnie

usuwa płytkę nazębną. Szczoteczka soniczna

Philips Sonicare umożliwia wyjątkowo

skuteczne czyszczenie, dzięki któremu zęby są

bielsze niż w przypadku użycia zwykłej

szczoteczki.

Tryb czyszczenia i wybielania

2-minutowy tryb czyszczenia doskonale usuwa

płytkę nazębną (zalecany przez lekarzy czas

szczotkowania zębów). Tryb wybielania usuwa

przebarwienia, rozjaśnia i poleruje zęby.

Usuwa codzienne przebarwienia z kawy,

herbaty, tytoniu i czerwonego wina. Twoje zęby

staną się bielsze o 2 odcienie w ciągu

zaledwie 2 tygodni.

6 regulowanych ustawień

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare

usuwająca płytkę nazębną pozwala łączyć i

dopasowywać tryby (tryb czyszczenia, tryb

wybielania) oraz 3 intensywności pracy, co

zapewnia maksymalną wygodę i najlepsze

efekty czyszczenia.

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej

Usuwa do 7x więcej płytki nazębnej z trudno

dostępnych miejsc w porównaniu ze zwykłą

szczoteczką.

Poprawa zdrowia dziąseł

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare

zapewnia optymalne czyszczenie między

zębami i wzdłuż linii dziąseł, poprawiając

zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie.

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

SmarTimer

Wbudowany w szczoteczkę soniczną Philips

Sonicare 2-minutowy automatyczny zegar

ułatwia przestrzeganie zalecanego przez

lekarzy czasu szczotkowania zębów.

Jedyna prawdziwa technologia soniczna

Wyjątkowa, dynamiczna praca szczoteczki

sonicznej Philips Sonicare pozwala delikatnie i

skutecznie dotrzeć głęboko między zęby i

wzdłuż linii dziąseł.
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Dane techniczne

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Biały: Usuwanie przebarwień

3 poziomy intensywności: Niski, Średni,

Wysoki

Elementy zestawu

Rączki: 1 HealthyWhite+

Końcówka: 1 DiamondClean — standardowa

Ładowarka: 1

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Śnieżnobiały

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na

minutę

Wydajność: Usuwa do 100% więcej płytki

nazębnej

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł

w zaledwie 2 tygodnie

Usuwanie przebarwień: Wybiela nawet o 2

odcienie w 2 tygodnie

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmarTimer

Łatwość użytkowania

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę

szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni**

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o

stanie naładowania akumulatora

Uchwyt: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Dane techniczne

Bateria: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: Do 3 tygodni**

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Moc

Napięcie: 110–220 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła

szczoteczka

* * w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia

dziennie (w programie czyszczenia)
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