
Sonický zubní kartáček Concept ZK4000 Perfect Smile 

 
Maximální účinnost 

3 režimy čištění 
2 kartáčové hlavice 

 
 

Maximální účinnost 
Sonický zubní kartáček přináší vysoce efektivní péči o zuby a 
dásně. Model ZK4000 je uzpůsoben pro dospělý chrup a nabízí 
několikanásobně vyšší účinnost než při manuálním čištění. Sonické 
čištění zubů je vhodné prakticky pro každého, včetně osob 
s rovnátky, korunkami, fazetami a zubními náhradami. Je účinnější 
v čištění mezizubních prostor a mohou ho používat i osoby 
s citlivými zuby a dásněmi. Pravidelným používáním předchází 
tvorbě parodontózy a snižuje zarudnutí a krvácení z dásní. 

 
 
Dokonalý výsledek 
Sonický kartáček ZK4000 pracuje na principu jemných 
ultrazvukových vibrací. Hlavice kartáčku vibruje rychlostí 38 000 
kmitů za minutu, což je optimální rychlost pro perfektní odstranění 
zubního plaku a zároveň šetrné ošetření dásní. Rozpohybované 
štětiny kartáčku se lépe dostanou do mezizubních prostor a skvěle 
si poradí i se skvrnami na sklovině.  
 

 
Režimy čištění 
Kartáček je vybaven 3 režimy čištění: CLEAN pro každodenní čištění a 
efektivní odstranění zubního plaku; SENSITIVE pro šetrné čištění citlivých 
zubů a dásní a WHITE pro odstranění povrchových skvrn ze zubní skloviny 
k dosažení zářivě bílého úsměvu. Současně je vybaven tzv. paměťovou 
funkcí, díky které budete mít s každým novým čištěním automaticky 
nastavený režim, který jste použili naposledy. 
 
 
 
 



 
 
Pohlídá vám čas 
Kartáček na zuby ZK4000 je vybaven inteligentním časovačem, 
který vám pohlídá délku čištění. Je nastaven na 2 minuty, které pro 
čištění zubů doporučují zubní lékaři. Časovač je rozdělen na 4 
časové intervaly po 30 sekundách, abyste měli přesnou kontrolu 
nad délkou čištění v jednotlivých částech úst.  

 
 
 
Vyměnitelné hlavice 
Součástí základního balení jsou dvě vyměnitelné kartáčové hlavice : Daily 
Clean pro každodenní čištění a Sensitive pro citlivé zuby a dásně. Díky 
systému nasazení Click-in hlavice vyměníte snadno a rychle jemným 
zacvaknutím. Abyste zachovali vysokou míru efektivity čištění, doporučujeme 
hlavice každé 3 měsíce měnit. 

 
 

Kvalitní zpracování 
Sonický zubní kartáček ZK4000 vyniká moderním designem a 
kompaktním tvarem, díky kterému perfektně padne do ruky. Nabízí 
stupeň ochrany IPX7, takže ho můžete opláchnout pod tekoucí 
vodou. Kartáček je vybaven kvalitní Li-Ion baterií, která se dobíjí 
pomocí indukční nabíječky. 
 
 
 

 
Technické parametry: 
Maximálně šetrná sonická technologie 
Několikanásobně účinnější než manuální čištění 
3 režimy čištění (CLEAN, SENSITIVE, WHITE) 
Inteligentní časovač (4 x 30 s) 
Paměťová funkce  
Frekvence až 38 000 kmitů/min. 
Systém nasazení hlavic Click-in 
Indukční nabíječka 
2 kartáčové hlavice (Daily Clean + Sensitive) 



Doporučený interval výměny hlavic každé 3 měsíce 
Příkon: 1 W 
Napětí a frekvence: 100 -240 V, 50/60 Hz 
Baterie: Li-ion 
Doba nabíjení: 10 hod. 
Materiál: ABS plast 
Stupeň ochrany: IPX7 (vodotěsný) 
Délka přívodního kabelu: 130 cm 
Rozměry: 2,3 x 3,8 x 19 cm 
Hmotnost: 120 g 
Barva: bílá 
 
Balení obsahuje: 
Dobíjecí kartáček 
Hlavice kartáčku pro každodenní čištění (typ Daily Clean ZK0001) 
Hlavice kartáčku pro citlivé zuby a dásně (typ Sensitive ZK0002) 
Indukční nabíječka 

 

 


