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Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj sonická

technológia.

Až 3x lepšie odstraňovanie povlaku*

Sonická technológia v kombinácii s pohybmi našej kefky jemne odstraňuje povlak

až 3x lepšie* ako manuálna zubná kefka.

Poskytuje dokonalé čistenie

Naša jedinečná technológia vám prináša výkonné a zároveň jemné čistenie

Až 3x lepšie odstraňovanie zubného povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou

kefkou*

Chráni vaše ďasná

Zabudovaný tlakový senzor chráni vaše zuby a ďasná

Čistite si zuby lepšie

Čistite si zuby lepšie s funkciami SmarTimer a QuadPacer

Navrhnuté pre vás

Majte vždy prehľad o potrebe výmeny kefkových nástavcov

Ergonomický dizajn uľahčuje držanie a používanie zubnej kefky

Dlhá životnosť batérie 14 dní

Menej spotreby, viac recyklácie

Jednoduchý prechod na Sonicare

Program Easy-Start na zjednodušenie prechodu
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Hlavné prvky

Moderná sonická technológia

Výkonné vibrácie štetín vháňajú mikrobublinky

hlboko medzi zuby a pozdĺž línie ďasien, aby

ste získali osviežujúci zážitok. Už za 2 minúty

dosiahnete výsledky dvojmesačného čistenia

zubov.** 31 000 pohybov kefky za minútu

jemne vyčistí vaše zuby, rozbije zubný povlak

a zmetie ho prečo, čím dosiahnete špičkové

každodenné čistenie.

Odstraňuje zubný povlak 3x lepšie*

Je klinicky dokázané, že elektrická zubná kefka

Sonicare s pokročilou sonickou technológiou

odstraňuje zubný povlak až 3x lepšie* ako

manuálna zubná kefka. Odstraňuje zubný

povlak zo zubov a pozdĺž línie ďasien

a zároveň chráni vaše ďasná.

Chráni vaše ďasná

Zabudovaný tlakový senzor automaticky

rozpozná tlak, ktorý vyvíjate, upozorní vás

a automaticky zníži vibrácie zubnej kefky, aby

pomohol chrániť vaše ďasná. Zubná kefka vydá

pulzujúci zvuk ako upozornenie, aby ste

zmiernili tlak. 7 z 10 ľudí zistilo, že táto funkcia

im pomohla zlepšiť čistenie zubov.

SmartTimer a QuadPacer

2-minútový časovač SmarTimer a 30-

sekundový časovač QuadPacer vás navedú na

čistenie všetkých častí ústnej dutiny

v odporúčanom trvaní, aby sa zabezpečilo ich

úplné vyčistenie.

Navrhnuté pre vás

Vďaka tenkému, ľahkému a ergonomickému

dizajnu sa zubná kefka ľahko drží a používa,

preto dosiahnete špičkové čistenie bez

akejkoľvek námahy.

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync

Všetky kefkové nástavce sa časom

opotrebovávajú, takže musíte dávať pozor a

ubezpečiť sa, že je vaše čistenie zubov rovnako

efektívne. Naša technológia BrushSync

sleduje, ako dlho ste používali kefkový

nástavec a ako silný tlak ste pri čistení zubov

vyvíjali. Pripomienka výmeny BrushSync na

rukoväti a krátke pípnutie vás upozornia, že je

čas ju vymeniť.

Easy-Start

Náš program Easy-Start vám dáva možnosť

postupného, jemného zvyšovania intenzity

čistenia počas prvých 14 použití vašej novej

zubnej kefky.

Dlhá životnosť batérie

Batéria vydrží až 14 dní, preto máte k dispozícii

dlhý čas bez nabíjania.

Zbohom adaptér. Vitaj USB.

Napájacie adaptéry sa môžu zdať malé, ale

plasty z nich majú spolu obrovský dopad na

životné prostredie. Len obyčajným prechodom

na USB nabíjačku v našich zubných kefkách

Philips Sonicare radu 1000-4000

spotrebujeme každý rok až o 189 210 kg menej

plastov. Úctyhodné, však?
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Technické údaje

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Pribalené príslušenstvo

Telo: Séria 1 3100

Kefkový nástavec: 1 C1 ProResults, štandardná

veľkosť

Nabíjacia jednotka: 1

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Biela

Výsledky čistenia

Frekvencia: Až 31 000 sterov kefky za minútu

Výkon: Odstraňuje až 3 krát viac povlaku*

Spätná väzba na použitý tlak: Rukoväť

zavibruje, aby upozornila používateľa

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Technológia inteligentných senzorov

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync:

Majte vždy prehľad o potrebe, výmeny

kefkových nástavcov

Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom

čistení

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje

úroveň nabitia batérie

Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce

s jednoduchým nadsadením

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync:

Pripomenutie výmeny, Majte vždy prehľad o

potrebe, výmeny kefkových nástavcov,

Rozsvieti sa ikona pripomienky, Na zaručenie

najlepších výsledkov

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné

vybitie): 14 dní*****

Príkon

Napätie: DC5V

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

* v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou pre zdravšie

zuby a ďasná

* Individuálne výsledky sa môžu líšiť

* * Údaje sú archivované.

* **** pri dvoch dvojminútových čisteniach denne,

v bežnom režime
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