
Sikat gigi listrik
sonik

Elite

HX9882

Sistem Perawatan yang Disesuaikan
4 cara pembersihan yang disesuaikan dalam satu produk

Tidak ada dua orang yang sama persis - khususnya bila menyangkut perawatan mulut. Jadi, cobalah sikat gigi

bertenaga yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan Anda dan tetap memberikan hasil terbaik.

2 ukuran kepala sikat dan 2 kecepatan pembersihan

Standar untuk kebersihan menyeluruh dan ringkas untuk kebersihan yang presisi

Membersihkan secara menyeluruh setiap hari, memijat dan menggiatkan kerja gusi

Pembersihan yang dapat disesuaikan

Quadpacer dengan timer berinterval 30 detik agar gigi disikat secara merata

Easy-start untuk menyesuaikan dengan pengalaman Sonicare

Teknologi pembersihan terbaik

Aksi berkelanjutan yang dinamis menjangkau ke dalam sela-sela gigi

Membersihkan plak di area yang sulit dijangkau

Terbukti secara klinis aman dan lembut

Gusi yang lebih sehat
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Kelebihan Utama Spesifikasi

Aman dan lembut

Sikat Gigi Listrik Philips Sonicare aman

digunakan pada: kawat gigi (kepala sikat akan

lebih cepat aus jika digunakan pada kawat

gigi), restorasi gigi (tambalan gigi,

mahkota/jaket gigi, veneer gigi), dan kantung

periodontal.

Gusi yang lebih sehat

Terbukti secara klinis mengurangi radang gusi

dan membantu penyusutan kantong

periodontal.

Fitur tambahan

Smartimer: Dokter gigi menyarankan

menyikat gigi selama 2 menit

2 ukuran kepala sikat yang berkontur: Standar

untuk kebersihan menyeluruh, Ringkas untuk

kebersihan yang presisi

2 kecepatan: Pilih kecepatan yang paling

nyaman bagi Anda

Easy-Start: Secara perlahan meningkatkan

daya pembersihan saat 14 pemakaian

Quadpacer yang dapat diprogram: Timer

berinterval 30 detik untuk pembersihan yang

merata

Indikator pengisian-ulang daya bertampilan

mewah: Hijau menunjukkan pengisian daya

baterai, kuning untuk pengisian ulang

Gagang meruncing yang ergonomis:

Cengkeraman anti selip didesain untuk

genggaman yang lebih baik

Spesifikasi teknis

Waktu pengisian: Jam jam

Baterai yang bisa diisi ulang: NiCd

Kecepatan (paling tinggi): Sampai 31.000

gerakan per menit

Waktu operasi (daya penuh hingga kosong):

28 kali penyikatan gigi

Voltase: 220-240 V

Aksesori

HX7001: Kepala sikat gigi kemasan isi satu

Standard Elite

HX7002: Kepala sikat gigi kemasan isi dua

Standard Elite

HX7011: Kepala sikat gigi kemasan isi satu

Mini Elite

HX7012: Kepala sikat gigi kemasan isi dua

Mini Elite

Berat dan dimensi

Dimensi F-box: 17,2 x 9,5 x 23,5 ke

Berat F-box: 0,68 lb

Berat A-box: 4,08 lb

Dimensi F-box: 35,1 x 29,7 x 24,1 ke

Jumlah isi A-box: 6 pcs

Performa pembersihan

Kecepatan: Hingga 31.000 gerakan

sikat/menit

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Hak cipta dilindungi undang-

undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-

waktu tanpa pemberitahuan. Merek

dagang adalah milik Koninklijke

Philips N.V. atau pemiliknya masing-

masing.

Tanggal dikeluarkan

2019‑07‑24

Versi: 3.1.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

