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PANASONIC szczoteczka soniczna EW-DM81w
 

Cena: 167,99 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo PANASONIC

Opis produktu
 

Szczoteczka soniczna do zębów Panasonic DM81 to najnowszy model w rodzinie szczoteczek Panasonic.

Szczoteczka soniczna Panasonic DM81 z zaawansowaną technologią drań dźwiękowych generuje 31 000 ruchów wymiatających
włosia (wibracja soniczna), dzięki czemu szczoteczka zapewnia szybkie i gruntowne szczotkowanie powierzchni zęba, a także
oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych. Zjawisko kawitacji, które powstaje w jamie ustnej podczas szczotkowania polega na
tworzeniu w jamie ustnej mikro bąbelków, które penetrują przestrzenie międzyzębowe oraz trudno dostępne miejsca skutecznie
wspomagając odrywanie płytki nazębnej. W efekcie, dzięki zastosowaniu technologii sonicznej, szczoteczka doskonale usuwa
nagromadzone osady z całej powierzchni zęba zapewniając jednocześnie masaż dziąseł.

Zalety szczoteczki sonicznej Panasonic EW-DM81

Wysoka częstotliwość drgań, 31 000 drgań na minutę oraz ruch poziomy włosia zapewniają doskonałe oczyszczanie zębów oraz miejsc
trudno dostępnych. Drgania w zakresie fal dźwiękowych doskonale rozbijają nagromadzoną płytkę nazębną dokładnie oczyszczając
powierzchnię szkliwa.

Dwa tryby pracy pozwalają na lepsze dopasowanie intensywności czyszczenia do indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia jamy ustnej
Użytkownika. Tryby pracy różnią się częstotliwością drgań włókiem końcówki wymiennej:

NORMAL (klasyczny) - tryb dogłębnego czyszczenia, obluzowujący płytkę nazębną,
SOFT (delikatny) - delikatny tryb czyszczenia, dla osób z wrażliwymi dziąsłami, czyści zęby i masuje dziąsła,

Specjalnie zaprojektowane włosie końcówki pozwala na dokładne rozbijanie płytki nazębnej i skuteczne czyszczenie nawet trudno
dostępnych miejsc.
Funkcja łagodnego startu dzięki, której szczoteczka dostosowuje intensywność pracy w pierwszym etapie użytkowania, dla ochrony
dziąseł i komfortu użycia.
Akumulator Nm-MH pozwala na długą pracę szczoteczki przy pełnym naładowaniu.
2-minutowy sygnalizator czasu mycia przypomina o zalecanym przez dentystów czasie szczotkowania zębów natomiast 30-sekundowy
sygnalizator pomaga dokładnie wyszczotkować każdą ćwiartkę łuku zębowego. Dzięki temu mamy pewność, że nasze zęby są
dokładnie wyszczotkowane!
Wskaźnik poziomu baterii pozwala na kontrolę poziomu baterii oraz procesu ładowania szczoteczki.
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Baza ładująca z miejscem na rękojeść działa w zakresie 100-240V oraz posiada wtyczkę europejską.

Nowoczesny desing oraz kompaktowe wymiary sprawiają, że szczoteczka doskonale sprawdza się w każdych warunkach. Szczoteczka
jest wodoodporna i można ją myć pod bieżącą wodą. Szczoteczka soniczna Panasonic DM81 polecana jest do użycia dla dzieci powyżej
5 roku życia.

Skład zestawu szczoteczki sonicznej Panasonic EW-DM81

1 x szczoteczka Panasonic DM81
2 x końcówki wymienne: 1 x WEW0972 oraz 1 x WEW0974
1 x ładowarka indukcyjna
1 x instrukcja w języku polskim
1 x karta gwarancyjna z dwuletnią gwarancją Producenta
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