Philips Sonicare
ProtectiveClean 5100
Szczoteczka soniczna

Wbudowany czujnik nacisku
3 programy
1 funkcja BrushSync
Futerał podróżny

Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie.
Nawet o 100% lepszy stan dziąseł niż przy zwykłej szczoteczce
Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie z czujnikiem nacisku. Stan Twoich
dziąseł będzie nawet o 100% lepszy niż w przypadku zwykłej szczoteczki.
Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej
• Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i
wypełnieniach
• Bielsze zęby już po jednym tygodniu
Zoptymalizuj czyszczenie
• Do wyboru są trzy programy

HX6859/34

Innowacyjna technologia
• Informuje, gdy zbyt mocno naciskasz
• Zawsze wiesz, kiedy wymienić główkę szczoteczki
• Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare
• Łączy rączkę z główką szczoteczki
Produkt zaprojektowany dla Ciebie
• Zachęta do dokładnego mycia zębów
• Ułatwia podróżowanie
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Szczoteczka soniczna

Wbudowany czujnik nacisku 3 programy, 1 funkcja BrushSync, Futerał podróżny

Zalety
Naturalnie bielsze zęby

Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i
poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Przypomnienie o wymianie BrushSync

Technologia Philips Sonicare

Nałóż główkę szczoteczki W2 Optimal White,
aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i
odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania
kliniczne wykazały, że gęsto ułożone,
umieszczone centralnie włosie zapewnia efekt
wybielenia już po 1 tygodniu.

Zaawansowana technologia soniczna Philips
Sonicare wtłacza wodę w szczeliny
międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną
pociągnięciami szczoteczki.

Trzy programy

Wszystkie główki szczoteczki z czasem się
zużywają. Ale nasza technologia BrushSync
rejestruje, jak długo używasz główki
szczoteczki i jak mocno szczotkujesz. Gdy
nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się
wskaźnik na rączce i usłyszysz krótki sygnał
dźwiękowy. Dzięki temu rozwiązaniu masz
pewność, że główka szczoteczki jest skuteczna.

Zbyt duży nacisk?
Przydatne zegary

Ta szczoteczka oferuje trzy programy pracy,
dzięki czemu pozwala dostosować
szczotkowanie do własnych potrzeb. Program
Clean to standardowy program do
doskonałego czyszczenia zębów, program
White jest idealny do usuwania przebarwień, a
program Gum Care to dodatkowa minuta
szczotkowania z mniejszą mocą, podczas
której można delikatnie masować dziąsła.

Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zbyt
mocno, ale szczoteczka na pewno to
zarejestruje. Jeśli będziesz zbyt mocno naciskać
na dziąsła, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk,
aby przypomnieć, że należy szczotkować
delikatniej.

QuadPacer informuje, kiedy upływa optymalny
czas szczotkowania każdej części jamy ustnej.
Z kolei SmarTimer sygnalizuje, że
szczotkowanie trwa już zalecane dwie minuty.
Poręczny futerał podróżny i ładowarka

Technologia BrushSync

Bezpieczne i delikatne

Możesz mieć pewność, że korzystanie ze
szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia
soniczna jest przystosowana do aparatów
ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru.

Ta wykorzystująca mikrochip technologia
wykrywa i synchronizuje główkę szczoteczki z
rączką. Rączka i główka szczoteczki tworzą
rozwiązanie pozwalające generować
inteligentne przypomnienia o konieczności
wymiany.

Wysokiej klasy futerał podróżny pozwala na
higieniczne przechowywanie szczoteczki w
podróży, a dzięki kompaktowej podstawie
ładującej nie zabraknie Ci zasilania. Po pełnym
naładowaniu można regularnie używać
szczoteczki przez dwa tygodnie, a ładowarka
ułatwia nawet dłuższe wyjazdy.
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Dane techniczne
Tryby

• Czyszczenie: Wyjątkowa czystość codziennie
• Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł
• Białe: Usuwanie przebarwień

Elementy zestawu

• Rączka: 2 ProtectiveClean
• Główki szczoteczki: 2 standardowe W2 Optimal
White
• Futerał podróżny: 2
• Ładowarka: 1

Stylistyka i wykończenie
• Kolor: Biało-jasnoniebieski

Skuteczność czyszczenia

• Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na
minutę
• Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w
zaledwie 2 tygodnie, Pozwala ograniczać
powstawanie ubytków
• Informacje na temat nacisku: Rączka wibruje,
ostrzegając użytkownika
• Zegar: SmarTimer i Quadpacer

Technologia inteligentnych czujników
• Czujnik nacisku: Ostrzega w przypadku zbyt
mocnego szczotkowania
• Przypomnienie o wymianie BrushSync: Zawsze
wiesz, kiedy, wymienić główkę szczoteczki

Łatwa obsługa

• Zgodność z rączkami: Główki szczoteczki
przypinane w łatwy sposób
• Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o
stanie naładowania akumulatora
• Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
• Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni

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
•
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* W porównaniu ze zwykłą szczoteczką

