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Philips Sonicare
Escova de dentes sónica 
recarregável

HX9552
2 tamanhos de cabeças da escova

2 velocidades

Quadpacer®

Easy-start®

Temporizador de 2 minutos



 

Funções adicionais
• Tecnologia sónica exclusiva patenteada: Líq. 

dinâmico para limpar entre dentes
• Smartimer®: Os dentistas recomendam um 

tempo de escovagem de 2 minutos
• 2 tamanhos de cabeças da escova dos contornos: 

Std.: limpeza total, Compacta: precisão
• 2 velocidades: Escolha a velocidade mais 

confortável
• Easy-Start®: Aumenta a potência em 14 

utilizações
• Quadpacer® programável: Intervalos de 30 seg., 

limpeza uniforme
• Dispositivo de carga Deluxe: Verde indica carga, 

amarelo recarga
• Pega cónica ergonómica: Pega anti-deslizante, 

optimiza utilização

Especificações Técnicas
• Tempo de funcionamento (carga total a carga 

vazia): 40
• Tempo de carga: 24 hora(s)
• Bateria recarregável: NiCd
• Voltagem: 220-240
• Consumo de energia: 3 W
• Velocidade (Máxima): Até 31.000 movimentos 

por minuto

Acessórios
• HX7001: Conjunto único da cabeça Standard Elite
• HX7002: Conjunto duplo da cabeça Standard Elite
• HX7011: Conjunto único da cabeça Mini Elite
• HX7012: Conjunto duplo da cabeça Mini Elite

Peso e dimensões
• Dimensões da caixa-F: 17,2 x 9,5 x 23,5 pol.
• Peso caixa F: 680 lb
• Peso caixa A: 4,08 lb
• Dimensões da caixa-A: 35,1 x 29,7 x 24,1 pol.
• Número de peças na caixa A: 6 pcs
•

Escova de dentes sónica recarregável
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