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HX6932/34 Zaawansowane czyszczenie
Innowacyjna technologia zapewnia lepsze rezultaty. Oto gwarancja poprawy

zdrowia jamy ustnej — szczoteczka Sonicare FlexCare firmy Philips dopasowująca

się do potrzeb jamy ustnej użytkownika.

Pomaga w przestrzeganiu zaleceń dentystycznych

2-minutowy zegar motywuje do szczotkowania zębów przez zalecany czas

Zegar okresowy Quadpacer zachęca do dokładnego mycia każdej części jamy ustnej

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

Naturalnie bielsze zęby dzięki opatentowanej technologii sonicznej

Potwierdzone klinicznie bezpieczeństwo i delikatność

Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Doskonałe czyszczenie

Dynamiczny sposób czyszczenia Sonicare kieruje płyn między zęby

Wygięta szyjka główki szczoteczki ułatwia dotarcie do tylnych zębów

Stacja dezynfekująca UV — czystsza szczoteczka, zdrowsze zęby

Spersonalizowane sposoby czyszczenia

Program łatwego startu pomaga przyzwyczaić się do korzystania ze szczoteczki

Sonicare

Trzy różne tryby, które umożliwiają skuteczniejsze czyszczenie



2 szczoteczki soniczne HX6932/34

Zalety

Opatentowana technologia soniczna

Wyjątkowy, dynamiczny sposób czyszczenia

elektrycznej szczoteczki Philips Sonicare

pozwala delikatnie i skutecznie dotrzeć

głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Wygięta szyjka główki szczoteczki

Specjalnie wygięta szyjka główki szczoteczki

ułatwia dotarcie do tylnych zębów i usuwanie

płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc.

Stacja dezynfekująca UV

Uniwersalne urządzenie do dezynfekcji,

ładowania i przechowywania. Stacja

dezynfekująca UV pomaga usuwać bakterie z

główki szczoteczki. Zabija do 99% bakterii i

wirusów*.

Naturalnie bielsze zęby

Dowiedziono, że dynamiczny sposób

czyszczenia, jaki zapewnia ta szczoteczka, a

także bezpośredni kontakt z większą

powierzchnią każdego zęba usuwa codzienne

przebarwienia, aby zęby były naturalnie

bielsze.

Bezpieczne i delikatne

Szczoteczek Philips Sonicare można

bezpiecznie używać na aparatach

ortodontycznych (główki szczoteczki szybciej

się wtedy zużywają), wypełnieniach, koronach

i lakierze oraz przy odsłoniętych szyjkach

zębowych.

Poprawa zdrowia dziąseł

Elektryczna szczoteczka Philips Sonicare

zapewnia optymalne czyszczenie między

zębami i wzdłuż linii dziąseł oraz poprawia

zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie,

usuwając znacznie więcej płytki nazębnej niż

szczoteczka manualna.

Smartimer

Wbudowany w szczoteczkę soniczną Philips

Sonicare 2-minutowy automatyczny zegar

ułatwia przestrzeganie zalecanego przez

lekarzy czasu szczotkowania zębów.

Quadpacer

Zegar odmierzający 30-sekundowe okresy

informuje o tym, że zakończono mycie jednej

części jamy ustnej i sygnalizuje konieczność

rozpoczęcia mycia następnej, dzięki czemu

cała jama ustna jest dokładniej wyczyszczona

Program łatwego startu

Delikatnie zwiększa moc w ciągu pierwszych

14 szczotkowań, aby użytkownik mógł oswoić

się ze sposobem działania elektrycznej

szczoteczki Philips Sonicare

Trzy różne tryby czyszczenia

Wspomniane tryby obejmują: tryb czyszczenia,

który zapewnia doskonałe czyszczenie w 2

minuty, tryb delikatny, który zapewnia

delikatne, a zarazem dokładne czyszczenie

dziąseł, oraz tryb masażu, który stymuluje

dziąsła.



2 szczoteczki soniczne HX6932/34

Dane techniczne

Tryby

Czyszczenie: Wyjątkowa czystość codziennie

Delikatne czyszczenie: Delikatne czyszczenie

zębów i dziąseł

Masaż: Pobudzający masaż

2 programy: Go Care i Max Care

Elementy zestawu

Uchwyty: 2 FlexCare

Główki szczoteczki: 2 ProResults —

standardowe, 1 ProResults — mała

Ładowarka: 1

Stacja dezynfekująca UV

Futerał podróżny: 2

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biało-zielony

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 31 tys. ruchów szczotkujących na

minutę

Wydajność: Usuwa do 83% płytki nazębnej w

trudno dostępnych miejscach

Korzyści dla zdrowia: Pomaga poprawić

zdrowie dziąseł

Wybielanie: Wybiela zęby nawet o 2 odcienie

Zegar: Smartimer i Quadpacer

Łatwa obsługa

System główki szczoteczki: Główki szczoteczki

mocowane w łatwy sposób na zatrzask

Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o

stanie naładowania akumulatora

Uchwyt: Wąska, ergonomiczna konstrukcja,

Gumowany uchwyt zapewnia wygodną

obsługę

Dane techniczne

Akumulator: Możliwość powtórnego ładowania

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy (od pełnego naładowania do

wyczerpania): Do 2 tygodni

Moc

Napięcie: 110–220 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

* Escherichia coli, Streptococcus mutans i Herpes simplex
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