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ohem manuální zubní kartáčky. Přivítejte sonickou technologii.

ž 3x lepší odstranění zubního plaku
nická technologie v kombinaci s naší technikou čištění zubů šetrně odstraňuje zubní 
k až 3x lépe* než manuální zubní kartáček.

Designed around you
• Snižte svoji spotřebu a využívejte věci opakovaně
• Výdrž baterie 14 dní
• Díky ergonomickému provedení se kartáček snadno drží a používá
• Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku

Optimize your brushing
• Optimalizujte své čištění zubů pomocí funkcí SmarTimer a QuadPacer

Easy transition to Sonicare
• Program Easy-Start pro snadný začátek

Protects your gums
• Zabudovaný tlakový senzor chrání vaše zuby a dásně

Provides superior clean
• Až 3x lepší odstranění plaku než při použití manuálního zubního kartáčku*
• Naše unikátní sonická technologie vám přináší efektivní a šetrné čištění



 Inovativní sonická technologie

Silné vibrace vláken vhánějí do mezizubních 
prostor a podél linie dásní mikrobublinky pro 
pocit osvěžení. Za pouhé 2 minuty získáte 
stejný účinek jako po dvouměsíčním čištění 
manuálním kartáčkem.** 31 000 kmitů 
kartáčku za minutu jemně čistí vaše zuby, 
odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné 
každodenní čištění.

Odstraňuje zubní plak 3x lépe*

Je klinicky prokázáno, že elektrický zubní 
kartáček Sonicare s inovativní sonickou 
technologií odstraňuje až 3x více plaku než 
manuální zubní kartáček. Odstraňuje plak ze 
zubů a dásní a přitom vaše dásně chrání.

Ochrana dásní

Zabudovaný tlakový senzor automaticky zjistí 
tlak, který vyvíjíte, upozorní vás a automaticky 
sníží vibrace zubního kartáčku, aby vám 
pomohl ochránit dásně. Kartáček začne jemně 
vibrovat a tím vás upozorní, že byste měli 

zmírnit tlak. 7 z 10 lidí uvádí, že jim tato funkce 
pomohla čistit si zuby lépe.

Funkce SmarTimer a QuadPacer

2minutový časovač SmarTimer a 30sekundová 
funkce QuadPacer vám pomohou, abyste si 
zuby čistili doporučenou dobu a ve všech 
částech úst a dosáhli jste tak důkladného 
vyčištění.

Navrženo pro vás

Díky tenkému, lehkému a ergonomickému 
provedení se kartáček snadno drží a dokonale 
čistých zubů tak dosáhnete bez jakékoli 
námahy.

Připomínka výměny pomocí technologie 
BrushSync

Všechny kartáčkové hlavice se časem 
opotřebovávají, takže ty své budete chtít 
kontrolovat, abyste si stále zajistili skvělé 
čištění. Naše technologie BrushSync sleduje, 
jak dlouho kartáčkovou hlavici používáte a jak 

pilně jste si zuby čistili. Připomenutí výměny 
technologie BrushSync na rukojeti a krátké 
pípnutí vás upozorní, když je čas ji vyměnit.

Program Easy-Start

Náš program Easy-Start Vám poskytuje 
možnost postupně, mírně zvyšovat čisticí 
výkon v průběhu prvních 14 používání vašeho 
nového zubního kartáčku.

Dlouhá životnost baterie

Baterie vydrží až 14 dní a dlouhou dobu se tak 
obejdete bez nabíjení.

Rozlučte se s adaptérem. Přivítejte USB.

Napájecí adaptéry se sice mohou zdát malé, ale 
plasty ze všech z nich dohromady mají 
obrovský dopad na životní prostředí. Pouhým 
přechodem na USB nabíječku v naší řadě 
Philips Sonicare 1000–4000 můžeme každý rok 
spotřebovat až o 189 210 kg méně plastu. To 
je hodně, že?
HX3671/13

Přednosti
Sonický elektrický zubní kartáček
Sonická technologie Tlakový senzor, Funkce QuadPacer a SmarTimer, Tenký ergonomický design
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Spotřeba
• Napětí: DC 5 V

Technické údaje
• Provozní doba (od plného nabití do vybití): 

14 dní*****
• Baterie: Nabíjecí
• Typ baterie: Lithium-iontová

Design a provedení
• Barva: Bílá

Servis
• Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití
• Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie
• Rukojeť: Tenký ergonomický design
• Systém kartáčkových hlavic: Zacvakávací hlavice 

kartáčku
• Připomenutí výměny technologie BrushSync: 

Ukazatel výměny, Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice 
kartáčku, Ikona připomenutí se rozsvítí, pro 

nejlepší výsledky při každém použití

Balení obsahuje
• Rukojeť: 1 Řada 3100
• Nabíječka: 1
• Kartáčková hlavice: 1 ks C1 ProResults, standardní 

velikost

Výkon čištění
• Výkon: Odstraňuje až 5x více plaku*
• Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu
• Časovač: Quadpacer a SmarTimer
• Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako 

upozornění

Režimy
• Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Technologie Smart Sensor
• Připomenutí výměny technologie BrushSync: Vždy 

víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku
• Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak 
čištění

•

HX3671/13

Specifikace
Sonický elektrický zubní kartáček
Sonická technologie Tlakový senzor, Funkce QuadPacer a SmarTimer, Tenký ergonomický design

* ve srovnání s manuálním zubním kartáčkem pro zdravější zuby 
a dásně

* Jednotlivé výsledky se mohou lišit
* * Data v evidenci
* ****** založeno na dvou periodách dvouminutového čištění ve 

standardním režimu
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