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HX1630

Suave para as gengivas, dura

para a placa bacteriana

As gengivas são uma parte importante da sua saúde oral. É por este motivo que a

nova escova de dentes recarregável HX1630 da Philips contém um sistema de

protecção das gengivas patenteado que se ajusta para manter a pressão de

escovagem ideal.

Suave para as gengivas, dura para a placa bacteriana

Sistema de protecção das gengivas

Ajusta-se para manter a pressão de escovagem ideal

Acção de limpeza dupla

Limpa as superfícies visíveis dos dentes

Alcança a placa bacteriana de difícil acesso que se encontra entre os dentes

Dentes naturalmente mais brancos

Funcionalidades adicionais do modelo

1 cabeça da escova extra grátis! 2 no total

Temporizador de 2 minutos

Indicador de carga



Escova de dentes recarregável HX1630/02

Destaques Especificações

Sistema de protecção das gengivas

O sistema de protecção das gengivas

patenteado da Philips Sonicare ajusta-se para

manter a pressão de escovagem ideal

Acção de limpeza dupla

Limpa as superfícies visíveis dos dentes

enquanto a ponta activa alcança a placa

bacteriana difícil de alcançar que se encontra

entre os dentes.

Temporizador de 2 minutos

Os dentistas recomendam um tempo de

escovagem de 2 minutos.

Indicador de carga

Acende-se quando está a carregar

correctamente.

 

Funções adicionais

1 cabeça da escova grátis extra

Temporizador de dois minutos

Indicador de carga

Especificações técnicas

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): 25 minuto(s)

Tempo de carga: 16 hora(s)

Bateria recarregável: NiCd

Voltagem: 220-240 V

Frequência: 50/60 Hz

Consumo de energia: 2,9 W

Cabeça da escova dupla: Cabeça da escova:

15 000 rotações/min.

Comprimento do cabo: 1,16 m

Acessórios incluídos

Cabeça de escova: 1

Base de carga com pinos de arrumação para

a cabeça da escova

Peso e dimensões

Dimensões da caixa F (C x L x A): 117 x 82 x

225 mm

Peso caixa F: 339

Dimensões da caixa-A: 261 x 247 x 247 mm

Peso caixa A: 2354 g

Número de peças na caixa A: 6
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