
Cabeças normais para
escova de dentes sónica

C3 Premium Plaque
Defence

 
Embalagem de 2

Tamanho padrão

De encaixe

Emparelhamento de modo

BrushSync

 
HX9042/33

A nossa cabeça de escova com a limpeza mais profunda

Até 10 vezes mais remoção da placa bacteriana* para resultados excelentes

Obtenha uma limpeza tão única como o seu sorriso. O nosso controlo de placa bacteriana Premium C3 adapta-

se aos contornos dos seus dentes e gengivas, graças às faces laterais suaves e flexíveis que lhe dão 4 vezes mais

superfície de contacto do que uma cabeça de escova normal** para uma limpeza confortável e profunda.

Innovative technology

Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare

Seleciona automaticamente o melhor modo para resultados perfeitos***

Designed to optimize performance

Testada para satisfazer as suas necessidades de saúde oral

Saiba sempre quando a substituição é necessária. Obtenha sempre uma limpeza eficiente.

Design de encaixe para colocação simples da cabeça da escova

Philips Sonicare's deep clean

Até 4x mais superfície de contacto** para uma limpeza profunda sem esforço

For exceptional plaque removal

Remove a placa bacteriana até 10x mais do que uma escova de dentes manual
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Destaques

Diga adeus à placa bacteriana

Graças ao design flexível, remove até 10x mais

placa bacteriana em áreas difíceis de alcançar*

para uma limpeza verdadeiramente profunda

ao longo da linha das gengivas e entre os

dentes.

Tecnologia de limpeza adaptável

Obtém uma limpeza personalizada em todas

as escovagens com a nossa tecnologia de

limpeza adaptável. As partes laterais em

borracha macia fletem para permitir que a C3

Premium Plaque Defence se adapte ao

formato dos dentes e das gengivas,

absorvendo qualquer pressão de escovagem

excessiva e melhorando a capacidade de

limpeza sónica. As cerdas ajustam-se ao

formato dos dentes e das gengivas, o que

resulta numa superfície de contacto até 4

vezes superior à de uma cabeça de escova

normal** para uma limpeza mais profunda nas

áreas difíceis de alcançar.

Emparelhamento de modo BrushSync™

Conseguirá sempre a melhor limpeza possível

com a nossa funcionalidade de

emparelhamento do modo BrushSync™*. A

cabeça da escova Philips Sonicare C3 Premium

Plaque Defence sincroniza com a pega da

escova de dentes Philips Sonicare com

BrushSync™****, selecionando o modo de

escovagem e o nível de intensidade ideais para

uma limpeza excecional. É só começar a

escovar os dentes.

Tecnologia Philips Sonicare

A tecnologia sónica avançada da Philips

Sonicare aplica impulsos de água entre os

dentes e as passagens da escova rompem e

eliminam a placa bacteriana para uma

excelente limpeza diária.

Indicações para substituição da cabeça da

escova

As cabeças da escova tornam-se menos

eficazes após 3 meses de utilização, mas com

o BrushSync™ será alertado com

antecedência. A sua escova de dentes

inteligente regista a frequência e a força da sua

escovagem e avisa-o quando chegar a altura

de substituir a cabeça. Não tem uma escova de

dentes Philips Sonicare inteligente? Basta

prestar atenção às cerdas de

substituição azuis; quando estas ficarem

brancas, fica a saber que chegou o momento

de colocar uma cabeça de escova nova.

Escovagem dos dentes sem preocupações

Todas as cabeças de escova Philips Sonicare

são seguras e suaves para dentes e gengivas.

Durante os testes, cada cabeça de escova é

levada ao limite para assegurar que obterá

uma durabilidade e um desempenho

excecionais de cada vez que escovar os

dentes.

Fácil de encaixar

A cabeça da escova C3 Premium Plaque

Defence adapta-se na perfeição à pega de

qualquer escova de dentes Philips Sonicare,

exceto nos modelos PowerUp Battery e

Essence. Basta encaixar e desencaixar para

uma substituição e limpeza fáceis.
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Especificações

Design e acabamento

Cor: Preto

Sensação de rigidez das cerdas: Média suave

Reconhecimento inteligente da cabeça da

escova

Cerdas com aviso: Cor azul das cerdas

desvanece

Material da cabeça da escova: Faces laterais

em borracha macias e flexíveis

Tamanho: standard

Compatibilidade

Sistema da cabeça da escova: De encaixe

Compatível com estes modelos: Série 2, defesa

da placa dentária, 2 Series Plaque

Defense, Série 3 para saúde das gengivas,

DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare Platinum conectada,

FlexCare+, For Kids, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean,

Série 1100, Série 2100, Série 3100, Prestige

9900, DiamondClean 9000

Não adequado para: Philips One

Itens incluídos

Cabeças de escova: 2 C3 Premium Plaque

Defence

Qualidade e desempenho

Substituição: A cada 3 meses

Testado: para a melhor utilização

Benefícios para a saúde

Remoção da placa dentária: Remove 10x mais

placa bacteriana*

* Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma

escova de dentes manual

* *do que uma cabeça de escova DiamondClean

* **O emparelhamento do modo BrushSync™ é

compatível apenas com pegas da escova de dentes

Philips Sonicare com BrushSync™
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