
 

Електрическа звукова

четка за зъби

ProtectiveClean 5100

  Вграден сензор за натиск

3 режима

1 функция BrushSync

с устройство за дезинфекция

 

HX6850/57

По-бели зъби. Направете го нежно.
Избелва зъбите само за 1 седмица.

Почувствайте разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, докато

избелвате зъбите си за 1 седмица.

Доказано подобрява здравето на устата

Избелва зъбите само за една седмица

Убива микробите върху главите с четки

UV устройството за дезинфекция унищожава до 99% от бактериите и вирусите***

Оптимизирайте миенето на вашите зъби

Избирайте между три режима

Иновативна технология

Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

Уведомява ви, ако натискате прекалено силно

Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката

Проектирани по ваша мярка

Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката

Насърчаване за внимателно миене

Улеснява вашето пътуване



Електрическа звукова четка за зъби HX6850/57

Акценти

Естествено по-бели зъби

Поставете главата на четката W DiamondClean за

премахване на повърхностни петна и разкрийте

своята най-бяла усмивка. Клинично доказано е, че

избелва зъбите само за една седмица със своите

гъсто разположени централни косъмчета за

отстраняване на петна.

Три режима

Тази четка за зъби ви позволява да персонализирате

своето миене на зъби спрямо нуждите ви с избор от

три режима. Режим Clean е стандартен за

превъзходно почистване. Режим White е идеален

режим за премахване на повърхностни петна. А

режим Gum Care добавя допълнителна минута

миене с намалена мощност, за да можете нежно да

масажирате венците си.

Включен е уредът за почистване с UV лъчи

Поддържайте главите за четката си Sonicare чисти

със специално разработеното UV устройство за

дезинфекция на Philips. Просто поставете 1 – 2 глави

вътре и натиснете бутона. След 10 минути е готово.

Убива до 99% от бактериите и вирусите без никакви

химикали.***

Следи натиска ви при миене на зъбите

Прекалено силното миене на зъби може да увреди

зъбите и венците ви. За да предотврати това, Philips

Sonicare ProtectiveClean издава лек пулсиращ звук, за

да ви напомни да намалите натиска.

Технология BrushSync

Технология с микрочип, която открива и

синхронизира главата на смарт четката със смарт

дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата

на смарт четката е мощна комбинация, която

позволява смарт напомняния за смяна.

Напомняне за смяна BrushSync

Всички глави на четки с времето се износват. Но

нашата технология BrushSync проследява колко дълго

сте използвали главата на четката и колко силно сте

миели зъбите си. Когато е време да я смените ще

бъдете уведомени със светлина на дръжката и кратък

звуков сигнал. По този начин можете да сте сигурни,

че вашата глава на четка си върши добре работата.

Полезни таймери

Нашият QuadPacer ви уведомява, когато сте

прекарали точното време за почистване на всяка част

от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява,

когато изминат препоръчителните две минути за

миене на зъбите.

Единствената истинска звукова технология

Подобрената звукова технология на Philips Sonicare

завихря вода между зъбите, а движенията на четката

отстранява плаката за изключително ежедневно

почистване.

Удобен калъф за пътуване и зарядно устройство

Нашият първокласен калъф за пътуване ви позволява

да съхранявате четката за зъби хигиенично, докато

нашата компактна основа за зареждане ви осигурява

захранване, когато сте в движение. С едно пълно

зареждане получавате две седмици при редовно

използване, но зарядното устройство е билет за по-

продължителни пътувания.
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Спецификации

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Gum Care: Нежно масажира венците

Бяло: Премахва повърхностните петна

Включени в комплекта

Дръжка: 1 ProtectiveClean

Глави за четка: 1 W2 Optimal White

Зарядно устройство: 1

Калъф за пътуване: 1

Уред за почистване с UV лъчи: 1

Дизайн и покритие

Цвят: Черенo-сиво

Работни показатели при почистване

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Представяне: Убива до 99% от бактериите, и

вирусите***

Устройство за дезинфекция: Разработено за

дезинфекция на Sonicare, глави за четка, Автоматично

се изключва след, 10-минутен цикъл, Лесен и

безопасен за използване, с натискането на един

бутон, Вградено зарядно устройство за четки,

Sonicare**

Лечебен ефект: Помага за намаляване на кариесите

Предимства на избелването: Избелва зъбите за 1

седмица

Обратна връзка при натиск: Вибрираща дръжка, за да

предупреждава потребителя при по-голям натиск

върху зъбите

Таймер: SmarTimer и Quadpacer

Технология с интелигентен сензор

Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено

силно натискане на четката

Напомняне за смяна BrushSync: Винаги бъдете

информирани кога да, смените главата на четката

Лесна употреба

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на

главите с щракване

Разпознаване на главата на четка: Синхронизира се в

оптимален режим

Напомняне за замяна: За да гарантира винаги най-

добри резултати, иконата за напомняне светва

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор

показва състоянието на батерията

Дръжка:

Тънък и ергономичен дизайн

Време за почистване: До 2 седмици

Технически данни

Батерия: Акумулаторна

Тип батерия: Литиево-йонна

Време за работа (от пълно зареждане до

изтощаване): До 2 седмици

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

* Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за

зъби

* * Не е съвместимо с DiamondClean, DiamondClean 9000 или

DiamondClean Smart

* ** Хемаглутинация, Е Коли, Стрептококус мутанс; HSV-1. За

използване с InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S),

ProResults (C1) и Premium Plaque Control (C3)).
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