
 

 

Philips Sonicare 
ProtectiveClean 4500
Elektrická sonická zubná 
kefka

Zabudovaný senzor tlaku
2 režimy čistenia
1 x funkcia BrushSync
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elšie zuby, jemnejšia starostlivosť.
ybieli zuby už za 1 týždeň.
cíťte, o čo jemnejšie je čistenie so snímačom tlaku, a dosiahnite pritom belšie zuby už 
 1 týždeň.

Dokázateľne zlepšuje zdravotný stav ústnej dutiny
• Bezpečná a jemná na citlivých miestach, ortodontických pomôckach a opravovaných zuboch
• Vybieli zuby už za jeden týždeň

Čistite si zuby lepšie
• Režimy čistenia a bielenia Clean a White

Inovatívna technológia
• Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare
• Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby
• Prepája rúčku inteligentnej kefky s kefkovými nástavcami
• Majte vždy prehľad o potrebe výmeny kefkových nástavcov

Navrhnuté pre vás
• Podpora dôkladného čistenia



 Prirodzene belšie zuby

Nasaďte kefkový nástavec W DiamondClean, 
odstráňte zo zubov povrchové škvrny a 
odhaľte belší úsmev. Je klinicky dokázané, že 
vďaka stredovým hustým vláknam na 
odstraňovanie škvŕn vybieli zuby už za jeden 
týždeň.

Režimy čistenia a bielenia Clean a White

Či sa chcete zamerať na odstraňovanie povlaku 
alebo na poriadne leštenie zubov, máme pre 
vás pripravený špeciálny režim. Režim Clean 
poskytuje dokonalé čistenie, zatiaľ čo režim 
White je ideálny na odstraňovanie 
povrchových škvŕn.

Bezpečná a jemná

Môžete sa spoľahnúť na bezpečné čistenie: 
naša sonická technológia je vhodná na použitie 
so strojčekmi na zuby, plombami, korunkami a 
zubnými fazetami a pomáha zlepšovať zdravie 
ďasien.

Príliš veľa tlaku?

Vy si nemusíte všimnúť, že pri čistení príliš 
tlačíte, ale vaša zubná kefka si to všimne. Ak 
začnete príliš namáhať svoje ďasná, zubná 
kefka zapulzuje, čím vám pripomenie, že by ste 
mali tlačiť jemnejšie.

Technológia BrushSync

Technológia mikročipu, ktorá rozpoznáva a 
synchronizuje inteligentný kefkový nástavec s 
inteligentnou rúčkou. Inteligentná rúčka 
skombinovaná s inteligentným kefkovým 
nástavcom je výkonná kombinácia, ktorá 
umožňuje používať inteligentné pripomenutia 
výmeny.

Pripomenutie výmeny s funkciou 
BrushSync

Všetky kefkové nástavce sa časom opotrebujú. 
Ale naša technológia BrushSync sleduje, ako 
dlho používate svoj kefkový nástavec a akou 
silou si čistíte zuby. Keď nastane čas na jeho 

výmenu, rozsvieti sa kontrolka na rúčke a 
zaznie krátke pípnutie. Vďaka tomu môžete 
mať istotu, že váš kefkový nástavec funguje na 
maximum.

Praktické časovače

Naše počítadlo QuadPacer zaistí, aby ste 
venovali čisteniu jednotlivých častí úst ten 
správny čas, kým časovač Smartimer vás 
upozorní po čistení zubov odporúčané dve 
minúty.

Technológia Philips Sonicare

Pokročilá sonická technológia zubných kefiek 
radu Philips Sonicare v pravidelných 
intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej 
stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka 
čomu zabezpečí každodenné výnimočné 
čistenie.
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Hlavné prvky
Elektrická sonická zubná kefka
Zabudovaný senzor tlaku 2 režimy čistenia, 1 x funkcia BrushSync
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Režimy
• Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu
• White: Odstraňuje povrchové zafarbenie

Pribalené príslušenstvo
• Telo: 1 ProtectiveClean
• Kefkové nástavce: 1 kefkový nástavec W2 Optimal 

White
• Nabíjacia jednotka: 1

Dizajn a povrchová úprava
• Farba: Pastelová ružová

Výsledky čistenia
• Frekvencia: Až 31 000 sterov kefky za minútu
• Prínosy pre zdravie: Pomáha obmedziť vznik 

zubného kazu
• Prínosy pre bielenie zubov: Vybieli zuby za 1 týždeň
• Spätná väzba na použitý tlak: Rukoväť zavibruje, 

aby upozornila používateľa
• Časovač: Smartimer a Quadpacer

Technológia inteligentných senzorov
• Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení
• Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync: Majte 

vždy prehľad o potrebe, výmeny kefkových 

nástavcov

Jednoduché používanie
• Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s 

jednoduchým nadsadením
• Rozpoznávanie kefkových nástavcov: 

Synchronizácia s optimálnym režimom
• Pripomenutie výmeny: Na zaručenie najlepších 

výsledkov, rozsvieti sa ikona pripomienky
• Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje 

úroveň nabitia batérie
• Telo: Štíhly ergonomický tvar
• Čas čistenia: Až 2 týždne

Technické špecifikácie
• Batéria: Nabíjateľná
• Typ batérie: Lítium-iónová
• Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné 

vybitie): Až 2 týždne

Príkon
• Napätie: 110 – 220 V

Servis
• Záruka: 2-ročná obmedzená záruka
•
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Technické údaje
Elektrická sonická zubná kefka
Zabudovaný senzor tlaku 2 režimy čistenia, 1 x funkcia BrushSync

* ako manuálna zubná kefka
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