Elektriline Sonichambahari
EasyClean
Ühe režiimiga
1 harjapea
HX6511/50

Tõhusam katueemaldus
Lihtne üleminek käsihambaharjalt
Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja unikaalne dünaamiline liikumine puhastab
õrnalt ja tõhusalt hambavahed ja igemeservad.
Puhastab põhjalikult
Eemaldab kuni 2x rohkem kattu kui käsihambahari
Suu tervishoiu paranemine on tõestatud
Philips Sonicare'i hambahari aitab hambaid valgemaks muuta
Suurepärane viis uue hambaharjaga harjumiseks
Ohutu ja õrn tundlikes piirkondades; sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja
hambaravi korral
Disainitud ümbrusega sobivaks
Taimerid tagavad 2 minutiga põhjaliku harjamise
Optimeerib harjamist
Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

Elektriline Sonic-hambahari

HX6511/50

Esiletõstetud tooted

Spetsiﬁkatsioon

Eemaldab kuni 2x rohkem kattu

Režiimid
Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel
puhastamiseks

Easy-start-programm

Kaasasolevad tarvikud
Käepide: 1 EasyClean
Harjapea: 1 tüüpsuuruses ProResults C1
Laadija: 1

Patenteeritud Sonic-tehnoloogia eemaldab
kuni 2x rohkem kattu kui käsihambahari.
Aitab hambaid valgemaks muuta

Uue harjumuse omaksvõtmine võib aega võtta.
Meie lihtsad alustamisprogrammid aitavad teil
uue hambaharjaga järk-järgult harjuda –
suurendada harjamisvõimsust aeglaselt
esimese 14 kasutuskorra jooksul.
Ainus tõeline Sonic-tehnoloogia

Puhastusjõudlus
Jõudlus: Eemaldab kuni 2x rohkem kattu*
Kasu tervisele: Aitab parandada igemete
tervist
Taimer: SmarTimer ja Quadpacer
Kergesti kasutatav
Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega
harjapead
Harjamisaeg: Kuni kaks nädalat
Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta
Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

See Philips Sonicare’i elektriline hambahari
aitab hammastelt plekke eemaldada ja neid
vähendada, et saavutada säravam naeratus.
Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia
suunab vett hammaste vahele ning selle
harjased aitavad lõhustada ja eemaldada
hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase
puhtuse.

QuadPacer ja Smartimer

Disain ja viimistlus
Värvus: Glacier Green

Ohutu ja õrn

Tehnilised andmed
Aku: Laetav
Aku tüüp: Liitiumioon
Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni
kaks nädalat
Võimsus
Pinge: 110-220 V
Hooldus
Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Hammaste põhjalikuks harjamiseks kulub
kõigest 2 minutit. Meie QuadPacer annab teile
teda, kui olete iga suuosa puhastamiseks
optimaalselt aega kulutanud, ja SmarTimer
annab helisignaaliga märku kui hambapesu
aeg täis saab. Koos aitavad need teil iga kord
soovitatud aja hambaid harjata.

Ohutu harjamiskogemus on tagatud: meie
Sonic-tehnoloogia sobib kasutamiseks
hambaklambrite, täidiste, kroonide ja
laminaatidega ning aitab ennetada
hambaaukude teket ja parandab igemete
tervist.
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* * põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel
puhastusrežiimis
* kui käsihambahari

