
Periuţă de dinţi
reîncărcabilă

1600-Series

HX1630

Delicată cu gingiile, dură cu tartrul

Gingiile reprezintă o componentă importantă a igienei orale. De aceea, periuţa de dinţi reîncărcabilă Philips

HX1630 include un sistem patentat de protecţie a gingiei, care se reglează pentru păstrarea unei presiuni optime

de periere.

Delicată cu gingiile, dură cu tartrul

Sistem de protejare a gingiei

Se ajustează pentru menţinerea presiunii optime de periere

Dublă acţiune de curăţare

Curăţă suprafeţele vizibile ale dinţilor

Acţionează asupra tartrului greu de atins dintre dinţi

Dinţi mai albi în mod natural

Caracteristici suplimentare după model

1 cap de periere suplimentar gratuit! 2 în total

Cronometru de 2 minute

Indicator reîncărcare



Periuţă de dinţi reîncărcabilă HX1630/02

Repere Specificaţii

Sistem de protejare a gingiei

Sistemul patentat de protecţie a gingiei se

reglează pentru menţinerea unei presiuni

optime de periere.

Dublă acţiune de curăţare

Curăţă suprafeţele vizibile ale dinţilor în timp

ce vârful activ acţionează asupra tartrului greu

de atins dintre dinţi.

Cronometru de 2 minute

Dentiştii recomandă o durată de periere de 2

minute.

Indicator reîncărcare

Se aprinde în timpul încărcării corecte.

 

Caracteristici suplimentare

1 cap de periere suplimentar gratuit

Cronometru pentru două minute

Indicator reîncărcare

Specificaţii tehnice

Durată de funcţionare (de la Maxim la

Descărcat): 25 minute

Durată de încărcare: 16 ore

Baterie reîncărcabilă: NiCd

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Consum de energie: 2,9 W

Cap de periere dual: Capul de periere

efectuează combinat 15.000 de perieri/min.

Lungime cablu: 1,16 m

Accesorii incluse

Cap de periere: 1

Bază de încărcare pentru păstrarea capetelor

de periere

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni cutie (L x A x Î): 117 x 82 x

225 mm

Greutate cutie (F-box): 339

Dimensiuni bax: 261 x 247 x 247 mm

Greutate cutie (A-box): 2354 g

Număr de bucăţi cutie (A-box): 6
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