Philips Sonicare
ProtectiveClean 4300

Beépített nyomásérzékelő
1 üzemmód: Clean - 2 intezitás
1 BrushSync funkció

Tisztább fogak, kíméletesen.
Akár hétszer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe
Tapasztalja meg az igazán kíméletes tisztítást a nyomásérzékelő segítségével, miközben
akár hétszer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe.
Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát
• A kézi fogkefékhez képest akár 7-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás
• Gyengéd és biztonságos az érzékeny területeken, illetve fogszabályzó és fogászati kezelések
esetén is
Újító technológia
• Túl erős rányomás esetén figyelmeztet
• A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája
• Összeköti az intelligens fogkefemarkolatot és az intelligens kefefejeket

HX6807/04

Az Ön igényeihez tervezve
• Nagyszerű módszer arra, hogy megszokja új fogkeféjét
• Alapos fogmosásra ösztönöz
• Mindig tudni fogja, mikor cserélje ki a fogkefefejet
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Szónikus elektromos fogkefe

Beépített nyomásérzékelő 1 üzemmód: Clean - 2 intezitás, 1 BrushSync funkció

Fénypontok
Mondjon búcsút a lepedéknek

Túl nagy nyomás?

jelzőfény, illetve egy rövid hangjelzés
figyelmeztet erre. Így biztos lehet abban, hogy
fogkeféje jó munkát végez.
Egyszerű bevezető program

A sűrűn elhelyezkedő, kiváló minőségű sörték
akár hétszer több lepedéket távolítanak el,
mint egy kézi fogkefe. A speciálisan görbített,
erős sörtékkel pedig gyerekjáték a száj hátsó
részében található fogak elérése.

Lehet, hogy Ön nem veszi észre, ha túl erősen
mos fogat, de a fogkeféje igen. Ha túl nagy
nyomást fejt ki az ínyre, a fogkefe pulzáló
hangot ad figyelmeztetve, hogy csökkentse a
nyomást.

Gyengéd és biztonságos

BrushSync technológia

Amikor valami újba fogunk, eltarthat egy kis
ideig, amíg hozzászokunk. Bevezető
programunk segítségével új fogkeféje első 14
használata során lehetősége van fokozatosan
és gyengéd lépésekben növelni a fogkefe
tisztítóerejét.
Hasznos időzítők

Biztos lehet abban, hogy biztonságos a
fogmosás: szónikus technológiánk
alkalmazható fogszabályzó, tömés, korona és
héj esetén is, emellett elősegíti a fogszuvasodás
megelőzését és a fogíny egészségének
megőrzését.

A mikrochip technológia észleli és
szinkronizálja az intelligens kefefejet az
intelligens markolattal. Az intelligens markolat
és az intelligens kefefej tökéletes párost alkot,
lehetővé teszi az intelligens csereemlékeztetőt.

Az egyetlen igazán szónikus technológia

BrushSync csere-emlékeztető

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus
technológiája vizet juttat a fogközökbe, a
fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és
eltávolítják a lepedéket a kivételes
mindennapos tisztaságért.

Minden fogkefe elhasználódik egy idő után.
Azonban a BrushSync technológiánk nyomon
követi, hogy mennyi ideje használja a
fogkefefejet, és hogy milyen erős nyomást fejt
ki. Ha itt az idő a cserére, a markolaton egy

A QuadPacer jelez, amikor optimális időt
töltött a szája egy adott részének tisztításával,
a Smartimer pedig jelzi, hogy mikor telt le a
fogmosáshoz ajánlott két perc.
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Műszaki adatok
Módok

• Clean (Tisztítás): A kivételes mindennapos
tisztaságért
• 2 intenzitási szint: Alacsony, Magas

Tartozékok

• Markolat: 1 ProtectiveClean
• Kefefejek: Philips Sonicare C2 Optimal Plaque
Defence
• Töltő: 1

Intelligens érzékelőtechnológia

• Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén
figyelmeztet
• BrushSync csere-emlékeztető: Mindig tudni fogja,
mikor, cserélje ki a kefefejeket

Egyszerű használat

• Szín: Fehér és mentazöld

• Markolat kompatibilitás: Könnyen rápattintható
kefefejek
• Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az akkumulátor
töltöttségi állapotát
• Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
• Fogmosási idő: Akár 2 hét

Fogmosási teljesítmény

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

• Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc
• Teljesítmény: Akár hétszer több lepedéket távolít
el*
• Egészségügyi előnyök: Segíti a fogszuvasodás
csökkentését
• Nyomásvisszajelzés: A markolat rezgésével
figyelmezteti a használót
• Időzítő: SmarTimer időzítő és quadpacer vezető

• Akkumulátor: Újratölthető
• Akkumulátor típusa: Lítium-ionos
• Működési idő (Telitől üresig): Akár 2 hét

Energiaellátás

• Feszültség: 110–220 V

Szerviz

• Jótállás: 2 év korlátozott garancia
•
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