
 

Sonický elektrický
zubní kartáček dvě těla

HealthyWhite+

 
2 režimy

6 nastavení s možností
přizpůsobení

2 těla kartáčku

3 kartáčkové hlavice

 

HX8923/34

Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*

* než manuální kartáček

Každý den si bezpečně zkrášlujte úsměv, aniž byste se museli vzdát milovaných

jídel a nápojů, které zuby zbarvují! Je dokázáno, že sonický zubní kartáček Philips

Sonicare odstraňuje až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*, a pomáhá vám tak

k bělejším zubům.

Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*

Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček

Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů

Nabízí čištění podle vašich potřeb

6 nastavení s možností přizpůsobení

Režim Clean and White: ověřeno pro odstranění pigmentací

Pomáhá následovat doporučení odborníků

Funkce Quadpacer napomáhá důkladnému vyčištění

2minutový časovač hlídá doporučenou délku čištění

Zaručuje výjimečnou čistotu

Hlavice DiamondClean pro nejlepší bělení

Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare
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Přednosti

Bělí zuby

Tento zubní kartáček Philips Sonicare odstraní

až o 100 % více skvrn pro bělejší zuby za

pouhý 1 týden.

Kartáčková hlavice DiamondClean

Kartáčková hlavice DiamondClean, nejlepší

hlavice Philips Sonicare, mají středně tvrdá

vláken ve tvaru diamantu, která efektivně a

zároveň šetrně odstraňují plak. Výjimečně

kvalitní čištění a bělejší zuby ve srovnání

s manuálním kartáčkem.

Režimy Clean a White

Dvouminutový režim Clean nabízí

nejdůkladnější způsob odstranění plaku (čas

čištění doporučený zubními lékaři). Režim

White odstraňuje povrchové pigmentace

a rozzáří a vyleští zuby. Odstraňuje běžné

skvrny například od kávy, čaje, tabáku

a červeného vína. Zuby budou o 2 odstíny

bělejší za pouhé 2 týdny.

6 nastavení s možností přizpůsobení

Zubní kartáček Philips Sonicare HealthyWhite+

umožňuje kombinovat režimy (režim Clean

a White) a 3 intenzity pro maximální pohodlí

a nejlepší možné čištění.

Odstraňuje až 7x více plaku

*Z obtížně dosažitelných míst odstraňuje až

o 100% více plaku než manuální kartáček

Zlepšuje zdraví dásní

Sonický zubní kartáček Philips Sonicare

napomáhá čištění mezizubních prostor a podél

linie dásní, což přináší zlepšení stavu dásní za

pouhé dva týdny.

Funkce Quadpacer

30vteřinový časovač vás upozorní na uplynutí

čtvrtiny doby čištění. Můžete tak každému

kvadrantu svých zubů věnovat přiměřenou dobu

a čištění si tak lépe rozvrhnout.

Funkce SmarTimer

2minutový časovač tohoto sonického zubního

kartáčku Philips Sonicare pomáhá dodržet

dobu čištění doporučenou odborníky

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Bílá: Odstraňuje povrchové pigmentace

3 intenzity: Vysoká, Nízká, Střední

Balení obsahuje

Těla kartáčku: 2 HealthyWhite+

Kartáčkové hlavice: 2 ks DiamondClean,

standardní velikost, 1 ks ProResults, standardní

velikost

Nabíječka: 1

cestovní pouzdro: 1

Design a provedení

Barva: Mrazivě bílá

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Výkon: Odstraňuje až o 100% více plaku

Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během

dvou týdnů

Bělící účinky: Zuby jsou bělejší až o 2 odstíny

za 2 týdny

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Snadné použití

Systém kartáčkových hlavic: Zacvakávací

hlavice kartáčku

Výdrž baterie: Až 3 týdny**

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav

baterie

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až

3 týdny**

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

* Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček

* *při čištění 2x denně v režimu Clean po dobu dvou

minut
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