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SONICARE Philips
Szczoteczka 3100
WHITE 2-pack - z
czujnikiem nacisku
HX3675/13
Cena

349,00 zł

Kod EAN

8710103985686

Producent

Sonicare - Philips

Opis produktu
SONICARE Philips Szczoteczka 3100 Series WHITE 2-pack - z czujnikiem nacisku HX3675/13
Szczoteczka posiada wbudowany czujnik nacisku, który wykrywa siłę nacisku, ostrzega i automatycznie redukuje drgania
szczoteczki, dzięki czemu dziąsła są chronione. Dodatkowo szczoteczka wydaje pulsujący dźwięk, który przypomina aby
zmniejszyć siłę nacisku
Szczoteczka soniczna Philips 3100 wykonuje 31000 ruchów włosia dzięki czemu dokładnie możemy myć zęby.
Szczoteczka posiada również QuadPacer - który co 30 sekund informuje o zmianie ćwiartki oraz SmarTimer wyłączający
szczoteczkę po 2 minutach.
Wszystkie końcówki z czasem się zużywają, więc warto zwracać uwagę na swoją. Szczoteczka 3000 śledzi jak długo korzystasz
z końcówki i jak często jej używałeś. Ikonka na dole rączki poinformuje Cię, gdy nadejdzie czas wymiany na nową.
Program Easy-Start daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększania intensywności szczotkowania podczas pierwszych
14 użyć nowej szczoteczki.
Akumulator w pełni naładowany pracuje około 14 dni - przy szczotkowaniu rano i wieczorem przez jedną osobę przez 3 minuty
- czyli około 84 minut

Wszystkie końcówki z czasem się zużywają, więc warto zwracać uwagę na swoją. Szczoteczka 3100 śledzi jak długo korzystasz
z końcówki i jak często jej używałeś. Ikonka na dole rączki poinformuje Cię, gdy nadejdzie czas wymiany na nową. Szczoteczka
posiada również diodę informującą o naładowaniu akumulatora.
Zasilacze mogą wydawać się małe, ale ich plastikowe elementy mają ogromny wpływ na środowisko. Samo przejście na
ładowarkę USB w naszej szczoteczce Philips Sonicare z serii 1000-4000 sprawia, że możemy rocznie wyprodukować do 189
210 kg plastiku mniej. To już coś, prawda?
W skład zestawu wchodzi :
2 rękojeści szczoteczki Philips Sonicare3100 w kolorze białym
2 główki C1 ProResults — standardowa ( zapasowe wkłady kupisz TUTAJ )
2 przewody USB do ładowania
instrukcja obsługi w języku polskim
UWAGA: pacjentom cierpiącym na nadwrażliwość lub zaawansowaną parodontozę polecamy końcówki Sensitive. które można
kupić TUTAJ
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