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WHITE WAY WW-Sonic soniczna szczoteczka do zębów
RÓŻOWA
 

Cena: 145,00 PLN

Opis słownikowy

Producent DIAGNOSIS

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaWHITE WAY WW-Sonic soniczna szczoteczka do zębów RÓŻOWA5-cio funkcyjna soniczna szczoteczka do zębów – WW-
SonicSzczoteczka WW-Sonic z technologią soniczną zapewnia optymalne czyszczenie powierzchni zębów i przestrzeni
międzyzębowych niedostępnych dla tradycyjnych szczoteczek. Posiada generator fal dźwiękowych, który wytwarza od 31000 do 48000
wibracji sonicznych na minutę. Dzięki czemu włosie szczoteczki precyzyjnie i skutecznie usuwa płytkę nazębną, kamień, przebarwienia,
wybiela oraz masuje dziąsła nadając Twoim zębom zdrowy i biały uśmiech.Działanie5 funkcjiClean  – codzienne czyszczenie zębów i
dziąseł 31000 wibracji sonicznych/minWhite – wybielanie, usuwania nalotu, szczególnie po kawie i papierosach 41000 wibracji
sonicznych/minPolish – rozjaśnianie i polerowanie zębów, 48000 wibracji sonicznych/minMassage – czyszczenie z łagodnym
masażem dziąseł 31000 wibracji sonicznych/minSensitive – łagodne czyszczenie wrażliwych zębów i dziąseł 31000 wibracji
sonicznych/minOPIS TECHNICZNYInteligentnie zaprojektowana główka szczoteczki - Doskonale dopasowana do linii dziąseł główka
szczoteczki gwarantuje dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowej. Specjalnie zaprojektowana przednia część włosia dociera do
trudno dostępnych miejsc a tylny pierścieniowy kształt włosia efektywnie usuwa nalot.Wygodny kształt szczoteczki - Ergonomiczny
kształt rączki szczoteczki doskonale dostosowuje się do dłoni dzięki czemu zmniejsza uczucie zmęczenia podczas używania.Intuicyjna
funkcja. -2-minutowy sygnalizator przypomina o zalecanym przez dentystów czasie mycia zębów. Impuls przypominający co 30 sekund
o wyczyszczeniu innych miejsc jamy ustnejUltra długi czas działania szczoteczki na jednym ładowaniu - Akumulator li-ion 800 mAh
ładowany indukcyjnie zapewnia 180 minut pracy szczoteczki.Wodoodporność IPX7 - Szczoteczka jest w pełni wodoodporna.Niskie
zużycie energii - Pobór mocy ~ 1.4W, pobór mocy w trakcie czuwania < 0,5W, ErP Low-energy ,working power ~ 1.4W, standby power<
0,5WDrgania 31000/41000/48000min

G?o?no?? ?65db
Czas pracy 180min
Wodoszczelno?? IPX7
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Wska?nik ?adowania tak
Napi?cie AC 100-240V
Rozmiar produktu 50x75x247mm
W zestawie:1 r?koje?? szczoteczki, 2x g?ówka

szczoteczki, ?adowarka indukcyjna
Sposób użyciaUWAGA: Instrukcja użycia w folderze "PLIKI"SkładW zestawie:1 rękojeść szczoteczki, 2x główka szczoteczki,

ładowarka indukcyjna
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