
 

 

Philips Sonicare 
ProtectiveClean 5100
Sonický elektrický zubní 
kartáček

Zabudovaný tlakový senzor
3 režimy čištění
1 x funkce BrushSync
cestovní pouzdro
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Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní
• Bělejší zuby za pouhý týden
• Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Optimalizujte své čištění zubů
• Vyberte si ze tří režimů

Inovativní technologie
• Dynamický čistící účinek způsobuje proudění tekutiny do mezizubních prostor
• Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi
• Upozorní vás, když při čištění příliš tlačíte
• Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku

Navrženo pro vás
• Motivace k důkladnému čištění
• S tímto příslušenstvím je cestování snadné



 Přirozeně bílé zuby

Nasaďte hlavici W DiamondClean, která vám 
pomůže odstranit povrchové skvrny a 
dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že 
díky hustě osázeným centrálním vláknům pro 
odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý 
jeden týden.

Bezpečný a šetrný

Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí 
při čištění pocit bezpečí: naše sonická 
technologie je vhodná pro použití s rovnátky, 
výplněmi, korunkami a fazetami, předchází 
tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Jediná opravdová sonická technologie

Hlavice a tělo kartáčku Philips Sonicare tvoří 
skvělý tým. Díky naší sonické technologii 
dosáhnete bezkonkurenčního čištění. 
Vysokofrekvenční vibrace kartáčku s výkonem 

až 31 000 stěrů za minutu napění zubní pastu 
na jemné čisticí bublinky a vhání je mezi zuby a 
podél linie dásní, čímž zajistí výjimečné čištění.

Tři režimy

S tímto kartáčkem si můžete čištění 
přizpůsobit svým vlastním potřebám díky 
výběru ze tří režimů. Režim Clean je standardní 
volbou pro kvalitní čištění. Režim White je 
ideální pro odstranění povrchových skvrn. 
A režim Gum Care přidává další minutu čištění 
s nižší intenzitou pro jemnou masáž dásní.

Technologie BrushSync

Technologie využívající mikročip rozpozná 
a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici 
kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou 
kombinaci, která zajišťuje inteligentní 
upozornění na potřebu výměny.

Příliš velký tlak?

Nemusíte si všimnout, že na zuby při čištění 
příliš tlačíte, ale váš kartáček ano. Pokud 
začnete na dásně vyvíjet příliš velký tlak, 
kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako 
připomínku, že máte tlak zmírnit.

Připomínka výměny technologie 
BrushSync

Všechny hlavice kartáčku se časem opotřebují. 
Ale naše technologie BrushSync sleduje, jak 
dlouho jste hlavici používali a jak silně jste na 
kartáček tlačili. Když je čas hlavici vyměnit, 
upozorní vás krátké pípnutí a světelná 
kontrolka na těle kartáčku. Díky tomu si 
můžete být jisti, že hlavice odvádí dobrou práci.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Přednosti
Sonický elektrický zubní kartáček
Zabudovaný tlakový senzor 3 režimy čištění, 1 x funkce BrushSync, cestovní pouzdro
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Režimy
• Clean: Pro každodenní kvalitní čištění
• Gum Care: Jemně masíruje dásně
• White: Odstraňuje povrchové pigmentace

Balení obsahuje
• Tělo kartáčku: 2 ProtectiveClean
• Kartáčkové hlavice: 2 hlavice W2 Optimal White, 

standardní velikost
• cestovní pouzdro: 2
• Nabíječka: 1

Design a provedení
• Barva: Černošedá, Bílá a mátová

Výkon čištění
• Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu
• Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během 

dvou týdnů, Přispívá ke snížení výskytu zubního 
kazu

• Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako 
upozornění

• Časovač: Funkce Smartimer a Quadpacer

Technologie Smart Sensor
• Tlakový senzor: Upozornění na příliš silné čištění
• Připomenutí výměny technologie BrushSync: Vždy 

víte, kdy, vyměnit hlavici kartáčku

Snadné použití
• Kompatibilita: Zacvakávací hlavice kartáčku
• Rozpoznání kartáčkové hlavice: Synchronizace 

s optimálním režimem
• Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky, ikona 

připomenutí se rozsvítí
• Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie
• Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design
• Výdrž baterie: Až 2 týdny

Technické údaje
• Baterie: Nabíjecí
• Typ baterie: Lithium-iontová
• Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 

týdny

Spotřeba
• Napětí: 110–220 V

Servis
• Záruka: 2letá omezená záruka
•
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Specifikace
Sonický elektrický zubní kartáček
Zabudovaný tlakový senzor 3 režimy čištění, 1 x funkce BrushSync, cestovní pouzdro

* než manuální kartáček
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