
Escova de dentes
sónica recarregável

HX9882

Sistema "Custom Care"
4 formas de limpeza personalizada num produto

Não há duas pessoas iguais - especialmente no que diz respeito à higiene oral. Por que não utilizar uma escova

de dentes potente que se pode adaptar às suas diferentes necessidades e proporcionar resultados superiores?

2 cabeças e 2 velocidades de limpeza

Normal - para uma limpeza profunda; compacto para uma limpeza precisa

Limpeza diária profunda; massaja e estimula as gengivas

Limpeza personalizável

Quadpacer® com intervalos de 30 segundos para uma escovagem uniforme

Easy-start® para facilitar a adaptação à Sonicare®

Tecnologia de limpeza excepcional

A acção dinâmica do líquido alcança em profundidade a zona entre os dentes

Remove a placa bacteriana nas áreas mais difíceis de alcançar

Segurança e delicadeza clinicamente comprovadas

Gengivas mais saudáveis



Escova de dentes sónica recarregável HX9882/02

Destaques Especificações

Segura e delicada

Pode utilizar a Sonicare de forma segura em:

aparelhos dentários (as cabeças da escova

desgastam-se mais depressa quando são

utilizadas em aparelhos dentários),

restaurações dentárias (chumbos, coroas,

revestimentos) e bolsas peridentais.

Gengivas mais saudáveis

Redução de gengivites e ajuda na diminuição

de bolsas peridentais clinicamente

comprovadas.

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): 28, Escovagens

Tempo de carga: 24, Horas hora(s)

Bateria recarregável: NiCd

Voltagem: 220-240, Volts

Consumo de energia: 3, Watts 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: 0,68 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 unid.
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