Sonic elektriskā
zobu birste
EasyClean
1 režīms
1 zobu birstes galviņa
HX6511/50

Labāka aplikuma likvidēšana
Vienkārša pāreja no manuālas zobu birstes
Philips Sonicare elektriskās zobu birstes unikālā dinamiskā tīrīšanas darbība
saudzīgi un efektīvi iztīra dziļi zobu starpās un gar smaganu līniju.
Nodrošina izcilu tīrību
Likvidē līdz pat 2x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
Pierādīts, ka uzlabo mutes veselību
Philips Sonicare zobu birste palīdz baltināt zobus
Lielisks veids, kā pierast pie savas jaunās zobu birstes
Drošs un saudzīgs, tīrot jutīgās zonas, zobu ortodontiskas ierīces un labotus zobus.
Radīts tieši jums
Taimeri nodrošina, ka zobi netiks tīrīti mazāk par 2 minūtēm
Uzlabo zobu tīrīšanu
Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija

Sonic elektriskā zobu birste

HX6511/50

Izceltie produkti

Speciﬁkācijas

Likvidē līdz pat 2x vairāk aplikuma

Easy-start programma

Režīmi
Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā
Komplektā iekļautie piederumi
Rokturis: 1 EasyClean
Birstes uzgalis: 1 C1 ProResults standarta
Lādētājs: 1

Patentētā Sonic tehnoloģija likvidē līdz pat 2x
vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste.
Palīdz baltināt zobus

Sākot kaut ko jaunu, vispirms ir nepieciešams
iepazīšanās periods. Tādēļ mūsu Easy-Start
programma sniedz jums iespēju pirmās 14
tīrīšanas reizēs pakāpeniski un saudzīgi
palielināt tīrīšanas jaudu.
Vienīgā patiesā sonic tehnoloģija

Tīrīšanas veiktspēja
Sniegums: Likvidē līdz pat 2X vairāk
aplikuma*
Veselības ieguvumi: Palīdz uzlabot smaganu
veselību
Taimeris: SmarTimer un Quadpacer
Vienkārša lietošana
Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami
birstes uzgaļi
Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 2 nedēļām
Akumulatora indikators: Lampiņa norāda
baterijas statusu
Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Šī Philips Sonicare elektriskā zobu birste palīdz
likvidēt un samazināt aplikumu uz jūsu zobiem
mirdzošam smaidam.
Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas
tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem
un tās birstes kustības atdala un notīra
aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

QuadPacer un Smartimer

Dizains un apdare
Krāsa: Ledāju zaļa

Drošs un saudzīgs

Tehniskā speciﬁkācija
Baterija: Uzlādējams
Akumulatora tips: Litija jonu
Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 2
nedēļām
Strāvas padeve
Spriegums: 110-220 V

Kārtīgai zobu tīrīšanai nepieciešamas tikai
2 minūtes. QuadPacer norāda, cik ilgi jātīra
katra mutes daļa, bet SmarTimer signāls
atskan, kad tīrīšanas laiks beidzas. Tādējādi
zobu tīrīšana ir plānveidīga, efektīva un
precīza.

Serviss
Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Varat būt pārliecināts, ka zobu tīrīšana ir
droša — Philips sonic tehnoloģija ir piemērota
lietošanai breketēm, plombēm, kroņiem un
venīriem, un tā palīdz novērst kariesa
veidošanos un uzlabo smaganu veselību.
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* *pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu
minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms
* nekā parastā zobu birste

