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Odstraňuje až o 100 % viac škvŕn len za 1 týždeň*

*v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Bezpečne si každý deň vylepšite úsmev a nemusíte sa zrieknuť milovaného jedla

a nápojov, ktoré zanechávajú škvrny! Nabíjateľná bieliaca zubná kefka Philips

Sonicare Whitening dokázateľne odstraňuje až o 100 % viac škvŕn a zanecháva

belšie zuby už za 1 týždeň*.

Dokázateľne zlepšuje zdravotný stav ústnej dutiny

Odstraňuje až o 100 % viac škvŕn v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou*

Odstráni až 7x viac povlaku ako manuálna zubná kefka

Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne

Umožňuje prispôsobené možnosti čistenia zubov

6 prispôsobiteľných nastavení

Režim čistenia a bielenia Clean and White: dokázateľne odstraňuje povlak

Pomáha vám dodržiavať odporúčania zubných lekárov

Počítadlo intervalov Quadpacer podporuje dôkladné čistenie

Dvojminútový časovač vám pomáha dodržať odporúčaný čas čistenia

Poskytuje dokonalé čistenie

Kefkový nástavec DiamondClean pre najlepšie bielenie

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare



Elektrická sonická zubná kefka HX8923/34

Hlavné prvky

Bielenie zubov

Táto zubná kefka Philips Sonicare odstraňuje

až o 100 % viac škvŕn a už po 1 týždni zaručí

belšie zuby.

Kefkový nástavec DiamondClean

Kefkový nástavec DiamondClean, najlepší

kefkový nástavec na bielenie zubov pre rad

Philips Sonicare, má stredne tvrdé vlákna

v tvare diamantu, ktoré účinne, no zároveň

jemne odstraňujú zubný povlak. Táto elektrická

zubná kefka Philips Sonicare poskytuje

výrazne lepšie čistenie a belšie zuby

v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.

Režim čistenia a bielenia Clean and White

2-minútový režim Clean poskytuje dokonalé

odstránenie povlaku (čas čistenia odporúčaný

zubnými odborníkmi). Režim White odstraňuje

povrchové škvrny a biely a leští zuby.

Odstraňuje každodenný povlak z kávy, čaju,

tabaku alebo červeného vína. Zuby belšie až o

2 stupne už za 2 týždne.

6 prispôsobiteľných nastavení

Zubná kefka Philips Sonicare pre odstranenie

škvrn vám umožňuje kombinovať a

prispôsobovať režimy (režim čistenia a

bielenia) a poskytuje 3 stupne nastavenia

intenzity pre maximálne pohodlie a

dosiahnutie najlepších výsledkov čistenia.

Odstráni až 7x viac povlaku

Odstráni až 7-krát viac povlaku z ťažko

prístupných miest v porovnaní s manuálnou

zubnou kefkou.

Zlepšuje zdravotný stav ďasien

Elektrické zubné kefky Philips Sonicare

zabezpečia optimálne čistenie medzizubných

priestorov a pozdĺž ďasien, čím pomáhajú

zlepšiť zdravotný stav ďasien už za dva týždne.

Quadpacer

30-sekundové počítadlo intervalov signalizuje

dokončenie čistenia jednej štvrtiny ústnej

dutiny a oznámi vám, že máte pokračovať v

inej štvrtine, čím zaistí rovnomerné čistenie

celej ústnej dutiny

SmarTimer

Dvojminútový časovač, ktorým je táto

elektrická zubná kefka Philips Sonicare

vybavená, vám pomôže dodržať čas čistenia

odporúčaný zubnými odborníkmi

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

White: Odstraňuje povrchové zafarbenie

3 stupne intenzity: Vysoká, Nízka, Stredná

Pribalené príslušenstvo

Telá: 2 HealthyWhite+

Kefkové nástavce: 2 DiamondClean,

štandardná veľkosť, 1 ProResults, štandardná

veľkosť

Nabíjacia jednotka: 1

Cestovné puzdro: 1

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Mrazivá biela

Výsledky čistenia

Frekvencia: Až 31 000 sterov kefky za minútu

Výkon: Odstraňuje až o 100 % viac povlaku

Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav

ďasien už za dva týždne

Prínosy pre bielenie zubov: Vybieli zuby až

o 2 odtiene za 2 týždne

Časovač: Smartimer a Quadpacer

Jednoduché používanie

Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce

s jednoduchým nadsadením

Čas čistenia: Až 3 týždne**

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje

úroveň nabitia batérie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné

vybitie): Až 3 týždne**

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

* ako manuálna zubná kefka

* *pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v režime

Clean
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