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Для здоров’я порожнини рота prooral Т09 Звукова зубна щітка

Звукова 
зубна щітка 
Модель: T09

Запатентоване* 
більш якісне 
очищення зубів

Водонепроникний 
і міцний дизайн 
класу IPX7

Бездротова зарядка
3 режими для більш
турботливого очищення

*розробник більш ніж 97 ключових патентів в галузі електричних зубних щіток та іригаторів 

Легка та ніжна щетина 
американської
компанії DuPont

Глибоке очищення
без залишків

Щетинки мають хвилеподібну форму, яка 
дозволяє глибоко очищувати та 
відбілювати зуби, ефективно видаляючи 
наліт, зубний камень і пофарбування

Дизайн щетинок має унікальну форму 
півмісяця, для ефективного видалення 
нальоту, зубного каменю та фарбування.
Головка щітки вкрита спеціальною гумою 
для захисту емалі зубів від пошкоджень та 
текстурованою поверхнею для очищення 
язика.

Дизайн щетинок має унікальний перепад 
висоти для глибокого очищення, 
ефективного видалення нальоту і зубного 
каменя.

Щітка стандартна ЗМІННІ ЩІТКИ

Щітка універсальна

Щітка для глибокого очищення

ДОРОЖНІЙ ФУТЛЯР

У всіх зубних щітках prooral використовується 
щетина Tynex американської компанії DuPont, 
кінчики щетини закруглені та не травмують ясна.
Щетинки мають спеціальний синій індикатор, який 
втрачає колір, коли потрібно замінити щітку.

Дозволяє безпечно та організованно зберігати 
звукову зубну щітку і дві насадки під час подорожей. 
Захищає Вашу звукову зубну щітку від пошкоджень 
та забезпечує її гігієнічне зберігання. 

Розмір: 225 (Ш) x 70 (Г) x 40 (В) мм

Гарантія якості: 2 роки. Без ремонту. 
Ми просто замінимо пристрій на новий.

ОПЦIОНАЛЬНО:
• Насадки універсальні
• Насадки для глибокого очищення
• Дорожній футляр



Низький рівень шуму ≤ 65 dB

Зарядна
станція

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• Звукова зубна щітка х 1 шт.
• USB зарядна станція x 1 шт.
• Насадки стандартні x 2 шт.
• Інструкция по експлуатації х 1 шт.
• Гарантійний талон x 1 шт.

Бездротова зарядка з LED індикатором. Тривалий час викорстання. 
Високоякісний Li-ion акумулятор

30-секундний інтервальний таймер нагадує Вам про очищення наступної 
ділянки зубного ряду

2-ох хвилинний автоматичний таймер забезпечує чищення зубів, 
що рекомендовано за часом стоматологами

3 режими очищення (Чищення, М’який, Масаж) з LED індикацією, 
покривають різноманітні потреби у догляді за порожниною рота

Змінна щітка

Кнопка живлення/
переключення режимів

Індикатор режиму

Індикатор заряджання

Розмір пристрою: 
27 (Ш) x 27 (Г) x 185 (В) мм
Вага пристрою: 110 г

Просунута технологія звукового очищення забезпечує потужне 
динамічне очищення 31000 вібрацій за хвилину.
Клінічно доведена більша ефективність у видаленні зубного нальоту ніж 
у звичайної ручної зубної щітки або електричної зворотно-обертальної

Індукційна зарядка USB 5V
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