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Szczoteczka soniczna Philips
HX3651/11
Cena

123,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

133562

Kod producenta

HX3651/11

Kod EAN

8710103985471

Producent

PHILIPS

Rodzaj

soniczna

Czujnik siły nacisku

nie

Wbudowany timer

tak

Opis produktu
Szczoteczka soniczna Philips HX3651/11
Szczoteczka soniczna to jeden z rodzajów szczoteczki
elektrycznej. Do działania wykorzystuje ona drgania i słyszalne
fale dźwiękowe, które umożliwiają bardzo dokładne
czyszczenie zębów i przestrzeni między nimi. Szczoteczka
soniczna wykorzystuje ruch wymiatająco-pulsujący, przez co
jest bardzo delikatna dla dziąseł i wrażliwszych zębów. Silne
wibracje włosia powodują powstawanie mikrobąbelków
głęboko między zębami i wzdłuż linii dziąseł, co zapewnia
odświeżające doznania. Szczoteczka wykonuje 31 tys. ruchów
szczotkujących na minutę, delikatnie czyści zęby, rozbija
płytkę nazębną i wymiata ją, zapewniając na co dzień
wyjątkową czystość.

Efektywne i delikatne czyszczenie
Dowiedziono klinicznie, że elektryczna szczoteczka Sonicare z
zaawansowaną technologią soniczną usuwa do 3 razy więcej
płytki nazębnej niż manualna szczoteczka do zębów. Usuwa
płytkę nazębną z zębów i wzdłuża linię dziąseł, jednocześnie
chroniąc je. Philips HX3651/11 to wyjątkowo skuteczne
czyszczenie i delikatność dla dziąseł.

Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki
SmarTimer i QuadPacer
Szczoteczka została wyposażona w sygnalizator czasu mycia
zębów. Jest to bardzo przydatna funkcja zarówno dla dzieci, jak
i dla dorosłych użytkowników – umożliwia jeszcze staranniejsze
czyszczenie uzębienia. Zegar SmarTimer odlicza 2 minuty, a
QuadPacer 30 sekund wskazując zalecany czas czyszczenia
poszczególnych obszarów jamy ustnej. Szczoteczka Philips
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umożliwia bardzo dokładne czyszczenie za sprawą delikatnych,
ale silnych drgań dźwiękowych — bez wywierania dużego
nacisku na zęby i dziąsła oraz w odpowiednim, sugerowanym
czasie.

Ergonomiczny kształt
Wyjątkowa ergonomia szczoteczki podnosi poziom komfortu
podczas użytkowania, łatwiej jest ją trzymać oraz używać.
Smukła, lekka i ergonomiczna konstrukcja sprawia, że
szczoteczka wygodnie leży w dłoni i jest łatwa w użyciu, co
umożliwia dokładne szczotkowanie bez żadnego wysiłku. Czas
pracy akumulatora wynosi nawet 14 dni, dzięki czemu można
używać urządzenia przez długi czas bez ładowania.

Producent
Kolor
Liczba trybów szczotkowania
Tryby szczotkowania
Sygnalizator czasu mycia
Rodzaj
Przeznaczenie
Zasilanie
Maksymalna prędkość ruchów
Czas działania akumulatora
Rodzaj baterii/akumulatora
Napięcie
Rączka
Główka szczoteczki

Szczoteczka soniczna Philips HX3651/11
Ładowarka na złącze USB
Końcówka Philips Proresults C1
Instrukcja obsługi
Oryginalne opakowanie
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Philips
Biało-różowy
1
Codzienny
Tak
Soniczne
Dla dorosłych
Akumulatorowe
31 000 ruchów/min
Do 56 minut
Litowo-jonowy
DC5V
1 Seria 2100
1 C1 ProResults — standardowa

