
AUTOMATYCZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW
SMART model: WA-520

Mycie  zębów  jeszcze  nigdy  nie  było  tak  łatwe  i  przyjemne!  Automatyczna
szczoteczka Smart nie tylko skutecznie oczyści Twoje zęby, ale i perfekcyjnie  je
wybieli.  Regularne  jej  używanie  zapobiega  rozwojowi  paradontozy,  poprawia
ukrwienie dziąseł i przeciwdziała chorobom przyzębia.

Możesz  wybrać  jeden  z  czterech  trybów  czyszczenia,  a  urządzenie  samo
zapamięta ostatnio wybieraną funkcję. Szczoteczkę włączasz jednym przyciskiem, a
samo  mycie zębów trwa zaledwie 30 sekund! Nie tylko zadbasz o higienę, ale i
oszczędzisz czas.

Silikon, z którego wykonane jest włosie szczoteczki,  jest całkowicie bezpieczny i
antybakteryjny.  Jego  innowacyjne  rozmieszczenie  sprawia,  że  dociera  do
wszystkich  zębów  i  przestrzeni  międzyzębowych,  delikatnie  masując  przy  tym
dziąsła. Szczoteczka jest  lekka i niewielka, z łatwością zabierzesz ją ze sobą na
wakacyjny wyjazd czy do pracy.

Zestaw zawiera: szczoteczkę  i  podstawkę  do  ładowania  (z  adapterem i  kablem
USB), 

Polecamy dokupić dodatkowe silikonowe szczoteczki w kształcie litery „U”.

ZALETY:

- skutecznie usuwa zanieczyszczenia, bakterie i przebarwienia
- delikatnie masuje dziąsła i usuwa płytkę nazębną
- kształt szczoteczki „U” dokładnie odwzorowuje krzywiznę dziąseł
- nadaje się również dla dzieci i osób z aparatem ortodontycznym
- miękkie włosie silikonowe jest delikatne dla zębów i dziąseł, działa antybakteryjnie
- bardzo łatwa obsługa za pomocą jednego przycisku
- światło UV LED do wybielania zębów

DANE TECHNICZNE:

- czas pracy na jednym ładowaniu (90 min.): ok. tydzień
- 4 tryby czyszczenia zębów: 1. czyszczenie mocne, 2. czyszczenie delikatniejsze, 3.
masaż o wysokiej częstotliwości, 4. wybielanie
- automatyczne wyłączanie po 45 s
- stopień ochrony IPX7



- główka szczoteczki: 100% silikon
- wymiary 10,3 x 5,2 x 2,5 cm
- waga ok. 100 g

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy ze szczoteczki może korzystać kilka osób?

Tak, należy tylko pamiętać, żeby każdy użytkownik miał swoją silikonową nakładę

w kształcie litery „U”. Korpus szczoteczki może być używany przez całą rodzinę.

Co, kiedy korpus szczoteczki się przegrzewa?

Trzeba wtedy wyłączyć  szczoteczkę.  Należy pamiętać,  że nie wolno używać  jej

przez okres dłuższy niż 10 min.


