Szczoteczka
soniczna
DiamondClean
5 programów
2 główki szczoteczki
Szklanka do ładowania
Ładowarka podróżna USB

Bielsze, zdrowsze zęby przez całe życie
Najlepsza wybielająca szczoteczka soniczna Philips Sonicare
Soniczna szczoteczka Philips Sonicare o najwyższej skuteczności wybielania i
najbardziej eleganckim wyglądzie. Zamień swoją szczoteczkę na Sonicare.
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Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej
Bielszy uśmiech po 1 tygodniu stosowania główki DiamondClean*
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów
Poprawia zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie*
5 programów do wyboru, w tym program głębokiego lub delikatnego czyszczenia
Bezpieczne i delikatne działanie pozwalające zadbać o jamę ustną
Doskonałe czyszczenie
Wygięta szyjka ułatwiająca czyszczenie w trudno dostępnych miejscach
Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie
Produkt zaprojektowany dla Ciebie
Etui podróżne ze złączem USB i szklanka do ładowania
Zegary ułatwiają dokładne szczotkowanie przez 2 minuty

Szczoteczka soniczna
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Dane techniczne
Programy
Czyszczenie: Wyjątkowa czystość codziennie
Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł
polerowanie: Jaśniejsze i gładsze zęby
Delikatne czyszczenie: Delikatne czyszczenie
zębów i dziąseł
Biały: Usuwanie przebarwień
Elementy zestawu
Rączka: 1 DiamondClean
Główki szczoteczki: 1 DiamondClean — mała, 1
DiamondClean — standardowa
Szklanka do ładowania: 1
Futerał podróżny: Ładowarka podróżna USB

Stylistyka i wykończenie
Kolor: Różowy
Skuteczność czyszczenia
Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na
minutę
Wydajność: Usuwanie do 7 razy więcej płytki
nazębnej*
Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł
w zaledwie 2 tygodnie
Wybielanie: Wybiela zęby 2 razy lepiej*
Zegar: SmarTimer i Quadpacer
Łatwa obsługa
Innowacyjny system: Główki szczoteczki
przypinane w łatwy sposób
Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni**
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Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona
informuje o stanie naładowania akumulatora
Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz
Dane techniczne
Akumulator: Możliwość powtórnego ładowania
Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
Czas pracy (od pełnego naładowania do
wyczerpania): Do 3 tygodni**
Moc
Napięcie: 110–220 V
Serwis
Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

* * w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia
dziennie (w programie czyszczenia)

