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Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
Η καλύτερη ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonicare για λευκά δόντια

Η κορυφαία λευκαντική απόδοση της Sonicare, τώρα στην πιο κομψή ηλεκτρική

οδοντόβουρτσα της Philips. Δοκιμάστε κι εσείς τη Sonicare.

Βελτιώνει αποδεδειγμένα τη στοματική υγιεινή

Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές

οδοντόβουρτσες

Βελτιώνει την υγεία των ούλων μέσα σε δύο μόνο εβδομάδες

Λευκαίνει τα δόντια 2 φορές περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

Λειτουργία Sensitive: Απαλός καθαρισμός για τα δόντια και τα ούλα

Η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare σας βοηθά να αποκτήσετε λευκότερα δόντια

Προσφέρει κορυφαίο καθαρισμό

Κεφαλή οδοντόβουρτσας DiamondClean για την καλύτερη λεύκανση Sonicare

Η δυναμική καθαριστική δράση της Sonicare οδηγεί τα υγρά ανάμεσα στα δόντια

Σχεδιασμένα ειδικά για εσάς

Διπλό σύστημα φόρτισης: Ποτήρι φόρτισης και θήκη μεταφοράς και φόρτισης.

Σας ενθαρρύνει να ακολουθείτε τις οδηγίες του οδοντιάτρου

Ο χρονοδιακόπτης διαλείμματος Quadpacer ενθαρρύνει το σχολαστικό βούρτσισμα

Ο χρονοδιακόπτης 2 λεπτών συμβάλλει στην εξασφάλιση του σωστού χρόνου βουρτσίσματος
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική

πλάκα

Αφαιρεί έως και 100% περισσότερη οδοντική πλάκα,

ακόμη και από τα πιο δύσκολα σημεία, σε σχέση με

τις συμβατικές οδοντόβουρτσες.

Βελτιώνει την υγεία των ούλων

Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare

εξασφαλίζει άψογο καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια

και στη γραμμή των ούλων για καλύτερη στοματική

υγιεινή σε δύο μόνο εβδομάδες. Καθαρίζει τέλεια

ανάμεσα στα δόντια και αφαιρεί πολύ περισσότερη

πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες.

Λευκαίνει τα δόντια 2 φορές καλύτερα

Αυτή η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare λευκαίνει τα

δόντια 2 φορές περισσότερο σε σχέση με τις

συμβατικές οδοντόβουρτσες σε μόλις 1 εβδομάδα.

Αφαιρεί έως και 100% περισσότερους λεκέδες, για

λευκότερα δόντια σε 1 μόνο εβδομάδα.

Κεφαλή βουρτσίσματος DiamondClean

Οι κεφαλές οδοντόβουρτσας DiamondClean είναι οι

καλύτερες κεφαλές βουρτσίσματος για λεύκανση από

τη Philips Sonicare. Διαθέτουν τρίχες μεσαίας

σκληρότητας σε σχήμα ρόμβου, για να απομακρύνουν

την οδοντική πλάκα αποτελεσματικά αλλά ήπια. Αυτή

η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare

προσφέρει εξαιρετικό καθαρισμό και λευκότερα

δόντια σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες.

Κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

τεχνολογία sonic

Η μοναδική, δυναμική δράση της ηλεκτρικής

οδοντόβουρτσας Sonicare φτάνει απαλά και

αποτελεσματικά βαθιά μέσα στα δόντια και στα ούλα.

Λειτουργίες

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

Φροντίδα των ούλων: Κάνει απαλό μασάζ στα ούλα

Πολωνικά: Για πιο φωτεινά και αστραφτερά δόντια

Sensitive: Απαλός καθαρισμός για τα δόντια και τα

ούλα

Λευκό: Αφαιρεί τις κηλίδες από την επιφάνεια των

δοντιών

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

Λαβές: 1 DiamondClean

Κεφαλές βουρτσίσματος: 1 μικρή DiamondClean, 1

DiamondClean Standard

Βάση φόρτισης: 1

Σχεδίαση και φινίρισμα

Χρώμα: Κεραμικό λευκό

Καθαριστική απόδοση

Ταχύτητα: Έως και 31.000 κινήσεις βουρτσίσματος/

λεπτό

Απόδοση: Αφαιρεί έως και 100% περισσότερη

οδοντική πλάκα

Καλύτερη στοματική υγιεινή: Βελτιώνει την υγεία

των ούλων μέσα σε δύο μόνο εβδομάδες

Πλεονεκτήματα λεύκανσης: Λευκαίνει τα δόντια 2

φορές καλύτερα

Χρονοδιακόπτης: Smartimer και Quadpacer

Ευκολία στη χρήση

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κεφαλές που

κουμπώνουν εύκολα

Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 3 εβδομάδες**

Ένδειξη μπαταρίας: Το φωτισμένο εικονίδιο

υποδεικνύει τη διάρκεια της μπαταρίας

Λαβή:

Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

Οθόνη: Φωτιζόμενη οθόνη

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Έως και 3

εβδομάδες

Ρεύμα

Τάση: 110-220 V

Συντήρηση

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

* *με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στη

λειτουργία Καθαρισμού
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