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Sonico Traveled szczoteczka
soniczna z etui podróżnym na
USB
Cena

359,00 zł

Producent

SONICO Polska

Opis produktu
Sonico Traveling to nowoczesna szczoteczka soniczna z etui podróżnym, które pełni funkcję ładowarki - indukcyjnej.
Podstawową zaletą szczoteczki jest wyposażenie urządzenia w 5 programów oraz 30 sek. timer - znacznik zmiany mytej
ćwiartki.
W zależności od programu wybranego podczas mycia, jest zróżnicowana ilość drgań:
Clean - czyszczenie codzienne - funkcja przeznaczona dla osób z całkowicie zdrowymi zębami i dziąsłami - 38000
drgań/min.
Sensitive - delikatne szczotkowanie zębów wrażliwych lub program dla dzieci - 31000 drgań/min.
White - wybielanie - wygładzanie i wybielanie powierzchni szkliwa, zmienna ilość drgań pozwala dobrze wyczyścić i
wypolerować płytkę zęba - 28000-38000 drgań/min.
Gum Care - zalecane dla osób z wrażliwymi dziąsłami, dla osób z paradontozą - 28000-38000 drgań/min.
Massage - masaż 28000-38000 drgań/min.

Zaprogramowany timer poinformuje nas o przesunięciu główki na kolejną ćwiartkę łuku zębowego.
Szczoteczka posiada certyfikat IPX7 Waterpool (pozwala na zanurzenie w wodzie do 30 minut na głębokość do 1 metra) oraz
system szybkiego, bezpiecznego i wygodnego ładowania przez USB.
Do szczoteczki dołączone:
1 końcówka H0-03 blue
1 końcówka H0-03 pink
Kabel USB
Etui z funkcją ładowania
SONICO jest stosunkowo młodą marką produktów, mimo to zdążyła już być doceniona na arenie międzynarodowej. Jej główną
zaletą jest jakość, subtelnie dobrany design oraz bardzo duża wydajność akumulatorów, co zapewnia długi czas pracy około
110 min ( średnio 14 dni dla 2 osobowej rodziny ). Należy także zwrócić uwagę na wodoszczelność oraz sposób ładowania.
USB jest niewątpliwą zaletą produktów SONICO. Urządzenia doładujemy na całym świecie, nie martwiąc się o napięcie,
częstotliwość i rodzaj wtyczki.
Mimo że akumulatory, tworzywo oraz części elektroniczne nie są neutralne dla środowiska, SONICO stara się choć częściowo
to zrekompensować poprzez opakowanie, które można wykorzystać na wiele sposobów, nie zaśmiecając dodatkowo naszej
planety. Opakowanie nie zawiera styropianu, zbędnej folii oraz innych wypełniaczy. Można je powtórnie wykorzystać w
dowolnym celu.
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