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Geriau pašalina akmenis
išskirtinis šepetėlis – baltesni dantys

Dėl unikalaus „Philips“ elektrinio dantų šepetėlio „Sonicare HX6511/50“ dinaminio

poveikio švelniai ir efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios tarp dantų ir

palei dantenas.

Padeda laikytis stomatologo rekomendacijų

Dviejų minučių laikmatis padeda užtikrinti rekomenduojamą valymo laiką

„Quadpacer“ laikmatis skatina kruopštų valymą

Suteikia ypatingos švaros pojūtį

Dinaminis „Sonicare“ valymas nukreipia skystį tarp dantų

Specialiu kampu pasukama dantų šepetėlio galvutė padeda lengviau pasiekti

galinius dantis

Pašalina iki 2 kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis

Dinaminis valomasis poveikis nukreipia skysčius tarp dantų

Įrodyta, kad pagerina burnos būklę

Klinikiniais tyrimais įrodyta, jog valo saugiai ir švelniai

„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis padeda balinti dantis

Sudaro galimybę valytis dantis pagal savo poreikius

Lengvos pradžios programa skirta pritaikyti „Sonicare“ patirtį



„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis HX6511/35

Ypatybės

Saugiai ir švelniai

„Philips Sonicare“ elektrinis šepetėlis švelniai

valo dantis su kabėmis (šepetėlių galvutės

susidėvi greičiau, kai naudojamos dantims su

kabėmis valyti), yra saugus valant dantų

rekonstrukcijas (plombas, karūnėles,

apvalkalus) ir periodonto „kišenes“.

Technologija „Sonic“

Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio

„Philips Sonicare“ dinamiško veikimo

efektyviai pasiekiamos gilios ertmės tarp dantų

ir palei dantenas.

„SmarTimer“ laikmatis

„Philips Sonicare“ elektrinio dantų šepetėlio 2

minučių laikmatis padeda užtikrinti dantų

gydytojų rekomenduojamą valymo trukmę

Specialiu kampu pasukama dantų šepetėlio

galvutė

Unikaliu kampu pakreipta dantų šepetėlio

galvutė padeda lengviau pasiekti krūminius

dantis ir pašalinti apnašas sunkiai

pasiekiamose vietose.

Lengvos pradžios programa

Palaipsniui didina galią per pirmuosius 14

naudojimų, kad palengvintų prisitaikymą prie

„Philips Sonicare“

„Quadpacer“

30 sek. laikmatis perspėja, kada baigiate valyti

kiekvieną burnos vietą ir duoda signalą judėti

pirmyn bei kruopščiau valyti visą burną

Padeda balinti dantis

Šis „Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis

padeda šalinti ir mažinti dantų apnašas, kad

galėtumėte džiaugtis baltesne šypsena.

Pašalina iki 2 kartų daugiau apnašų

Patentuota „Sonic“ technologija pašalina iki 2

kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų

šepetėlis.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

Pridėti priedai

Rankenėlės: 2 „EasyClean“

Šepetėlių galvutės: 2 „ProResults“ standartinės

Įkroviklis: 1

Dizainas ir apdaila

Spalva: „Glacier Green“ žalia

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

Veiksmingumas: Pašalina iki 2 k. daugiau

apnašų*

Nauda sveikatai: Padeda pagerinti dantenų

higieną

Balinamoji nauda: 2 atspalviais baltesni

dantys

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“

laikmačiai

Lengva naudoti

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 2 savaičių

Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo

baterijos įkrovą

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki

išsikrovusio): Iki 2 savaičių

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

* *dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną,

naudojant valymo režimą

* Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas

šepetėlis
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