
 

Електрическа звукова

четка за зъби

2 Series gum health

 

1 режим

2 дръжки

2 глави за четка

 

HX6232/41

Подобрява здравето на

венците до 100%

Предоставя превъзходно премахване на плаката и изключително почистване между зъбите

за подобряване на здравето на венците ви.

Подобрява здравето на венците в сравнение с ръчна четка за зъби

Динамичното почистващо движение на Sonicare насочва течността между зъбите

Предоставя страхотно почистване, което можете да видите и усетите

По-добро почистване в трудно достъпните зони от ръчна четка за зъби

Глава на четка под ъгъл за по-добър достъп до кътниците

Персонализирано почистване

Програмата EasyStart ви помага да свикнете след ръчната четка за зъби

Препоръчвана от професионалните стоматолози по целия свят

Безопасна за ортодонтски приспособления, пломби и фасети

Насочва ви да спазвате препоръките на зъболекарите

SmarTimer ви помага да спазвате препоръчаното време за почистване

Таймерът Quadpacer помага за пълно почистване
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Акценти

По-добър достъп до кътниците

Фината, наклонена глава на четка предоставя по-

добър достъп до кътниците и трудно достъпните

места

По-добра в труднодостъпните зони

Фината, наклонена шийка и дръжка с лесен захват на

тази четка за зъби помага за по-добро почистване на

трудно достъпните области от ръчна четка за зъби

Звукова технология

Нашата звукова технология създава уникално

динамично почистващо действие, което насочва

течността дълбоко между зъбите и по линията на

венеца за старателно, но внимателно почистване

EasyStart

Функцията EasyStart регулира нивото на мощност на

четката в продължение на първите 14 употреби, за

да ви помогне да свикнете с усещането на Sonicare,

улеснявайки преминаването от ръчна четка за зъби

Quadpacer

Разполага с таймер за интервали Quadpacer, за да

помогне за насърчаването на старателното четкане в

цялата уста. Четката за зъби издава звуков сигнал на

всеки 30 секунди, обозначавайки, че е време да се

преместите към друга област на устата.

Безопасност и щадящо действие

Нежното движение на тази електрическа четка за

зъби Philips Sonicare е безопасно за стоматологични

приспособления, включително ортодонтски, импланти

и фасети, така че можете да четкате без

притеснения.

SmarTimer

Тази електрическа четка за зъби Philips Sonicare

разполага със специален SmarTimer, за да ви помогне

да спазите препоръчаното от зъболекарите време за

почистване от две минути
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Спецификации

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Включени в комплекта

Дръжки: 2 2 серия за здраве на венците

Глави за четка: Здраве на венците 2 ProResults

Зарядно устройство: 1

Дизайн и покритие

Цвят: Черно, Пастелнорозово

Работни показатели при почистване

Скорост: До 31 000 движения на четката/мин

Представяне: Премахва до 7 пъти повече плака*

Лечебен ефект: Подобрява здравето на венците

Таймер: SmarTimer и Quadpacer

Лесна употреба

Система на главата за четка: Лесно поставяне на

главите с щракване

Работа за 1 зареждане: До 2 седмици

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор

показва състоянието на батерията

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Технически данни

Батерия: Акумулаторна

Тип батерия: Никел-металхидридна

Време за работа (от пълно зареждане до

изтощаване): До 2 седмици

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

* от обикновена четка за зъби
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