
 

Standardowe główki
szczoteczki sonicznej

A3 Premium All-in-
One

 
2 sztuki w opakowaniu

Rozmiar standardowy

Jedno przyciśniecie

Tryb BrushSync włączony

 

HX9092/10 Jedna główka szczoteczki zapewnia pełną

pielęgnację

Oczyszczenie bez kompromisów

Wysokiej jakości główki szczoteczki A3 typu All-in-One to jedyna rzecz, której

potrzebujesz, aby uzyskać czystsze, bielsze zęby*** i zdrowsze dziąsła. Ta główka

szczoteczki usuwa 20 razy więcej płytki nazębnej*, usuwa do 100% więcej

przebarwień** i zapewnia 15-krotnie zdrowsze dziąsła w zaledwie 2 tygodnie**.

Najwyższa wydajność

Nawet 20-krotnie skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej nawet w trudno

dostępnych miejscach*

Usuwa do 100% więcej plam w mniej niż dwa dni***

Do 15 razy zdrowsze dziąsła w zaledwie dwa tygodnie**

Czyszczenie ultradźwiękowe: najwyższa jakość czyszczenia

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

Kształt włosia został zaprojektowany z myślą o Twoim uśmiechu

Zaprojektowana z myślą o Tobie przez ekspertów

W pełni intuicyjny

Mocowanie na kliknięcie ułatwia zakładanie główki szczoteczki

Przypomnienia o wymianie pomagają zapewnić najlepsze czyszczenie
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Zalety

Wyprofilowane włosie

Najlepsze rozwiązanie do usuwania płytki

nazębnej**** bez względu na styl

szczotkowania. Główka szczoteczki Premium

All-in-One ma precyzyjnie wyprofilowane

włosie, które zwiększa działanie usuwania

płytki nazębnej.

Zaokrąglony profil

Zakrzywiony profil zapewnia dotarcie do

wszystkich miejsc. Dzięki dokładnemu

procesowi rozwoju opracowaliśmy uniwersalny

produkt, który zapewnia wyjątkową higienę

jamy ustnej.

Trójkątne końcówki

Delikatnie usuwaj plamy za pomocą

trójkątnych końcówek, które umożliwiają

skuteczniejsze usuwanie plam niż zaokrąglone

włosie. Kształt ten zapewnia większy kontakt z

powierzchnią zębów i umożliwia skuteczne

usuwanie plam.

Dłuższe włosie

Boczne dodatkowe włosie główki szczoteczki

delikatnie szczotkuje linię dziąseł, nawet gdy

skupiasz się na zębach. Włosie również zgina

się, aby zredukować nadmierny ucisk.

Bezpieczne czyszczenie za pomocą

szczoteczki sonicznej

Usuwaj płytkę nazębną za pomocą technologii

sonicznej — naszego wzorca w zakresie

skutecznego i delikatnego czyszczenia. Gdy

szczotkujesz zęby, nawet 62 000 ruchów

włosia i dynamiczne działanie płynów

pozwalają wyczyścić trudno dostępne miejsca,

pozostawiając jamę ustną wyjątkowo świeżą i

czystą.

Zaprojektowana przez ekspertów

Ta wszechstronna główka szczoteczki jest

wynikiem naszych najbardziej rozbudowanych

badań i rozwoju. Połączyliśmy wiedzę

specjalistów stomatologicznych, ekspertów w

dziedzinie pielęgnacji jamy ustnej, inżynierów

i projektantów, aby rozwinąć tę kompleksową

główkę szczoteczki.

Wygodne użytkowanie

Główka szczoteczki A3 Premium All-in-One

idealnie pasuje do uchwytu Click-on Philips

Sonicare (zobacz listę poniżej). Wystarczy

kliknąć i wyłączyć, aby wymienić i wyczyścić.

Wymienna główka szczoteczki

Główki szczoteczki stają się mniej skuteczne

po 3 miesiącach użytkowania, ale dzięki

funkcji BrushSync użytkownik zostanie o tym

powiadomiony. Szczoteczka z włączoną funkcją

BrushSync rozpoznaje sposób użycia i

powiadamia o konieczności wymiany.
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Dane techniczne

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśniecie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed

płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed

płytką nazębną, Seria 2100, Seria 3 — zdrowie

dziąseł, DiamondClean, DiamondClean 9000,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

ExperitClean, ExpertResults, FlexCare,

FlexCare Platinum, FlexCare Platinum

Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900,

ProtectiveClean

Nie nadaje się do: Philips One, Essence

Elementy zestawu

Końcówka: 2 wysokiej jakości główka A3 typu

All-in-One

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały

Miękkość włosia: Miękkie

Materiał główki szczoteczki: Miękkie

elastyczne brzegi

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski

kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Inteligentne rozpoznawanie główki

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego

użytkowania

* w porównaniu z ręczną szczoteczką

* * w porównaniu ze zwykłą szczoteczką w ciągu 6

tygodni

* ** w teście laboratoryjnym w porównaniu ze zwykłą

szczoteczką

* *** na podstawie wstępnych badań laboratoryjnych
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