
inteligentna, elektryczna
szczoteczka do zębów z podświetleniem

Szczoteczka U-shape

Wyszukany projekt    Prosta obsługa    Wygoda i bezpieczeństwo

Nazwa produktu: Elektryczna szczoteczka do zębów U-Shape
Napięcie: 5V, moc: 5W
Częstotliwość drgań: max 48 000 r/min
Ustnik: sylikon spożywczy

Producent:
Wenzhou Juyuan Health Technology Co., Ltd.
Wanquan industrial park, Pingyang, Wenzhou, Chiny

Importer:
TRADERON Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 4A/203, 02-972 Warszawa/Poland
VAT no: PL9512498344
KRS: 0000830254
www.perm24.com

Elementy produktu

Obudowa szczoteczki

Złącze ładowania USB

Kabel ładowania USB

Antybakteryjna główka szczoteczki
z żelem krzemionkowym

Przezroczyste okno LED obudowy

Cechy produktu

1. ten produkt może używać płynnej pasty
do zębów lub zwykłej pasty do zębów.

2. używając zwykłej pasty do zębów należy
zwilżyć aparaty, następnie włożyć go do ust,
pozwolić, aby górne i dolne zęby delikatnie
przylegały do wyrostka zębodołowego,
a następnie włączyć przełącznik, poruszaj
szczoteczką, aby dotknąć lewych i
prawych zębów. 
Najlepsza częstotliwość pracy to 63 r/min
Wygodny i szybki proces czyszczenia 
zębów można  zakończyć w 45 sekund.
Ustnik można dostosować do długości
szczęki.

3. Po użyciu wyczyść ustnik i szczoteczkę.
Przepłucz  pod bieżącą wodą i wytrzyj
obudowę szczoteczki

Użytkowanie

Ustnik można dostosować do długości
szczęki.

1. Ładowanie szczoteczki:

Podłącz kabel USB do gniazda wtykowego bazy ładującej, a drugi koniec do
zasilacza USB w celu doładowania. 
- gdy złącze jest w dobrym kontakcie z rowkami podstaw ładujących lampka
   kontrolna bazy ładującej świeci się. 
- gdy dioda obudowy nie świeci lub nie miga, oznacza to, że kabel nie jest 
  dobrze podłączony, należy sprawdzić podłączenie

Podczas ładowania dioda LED obudowy błyszczy = rozświetla się

2. Parametry produktu:

Wymiary: Waga:

Moc:

Czas ładowania

Napięcie:

Częstotliwość
pracy

<90min

Funkcje produktu

1. Bezprzewodowa praca - ładowanie poprzez USB:
Czas ładowania to mniej niż 90 minut, w pełni naładowana szczoteczka
może pracować do tygodnia

2 Wygoda w użytkowania:
Prosta obsługa, cztery opcje: A. mocne szczotkowanie B. wygodne szczotkowanie
C. masaż wysokoczęstotliwościowy D. wybielanie zębów

3. Myj zęby we wszystkich kierunkach:
Po aktywacji przełącznika wykonanie pełnego ruchu szczotkowania w zakresie
360 stopni zajmuje tylko 45 sekund.

4. Funkcja automatycznej pamięci:
Inteligentnie zapisuje nawyki użytkownika. Wydajność i wygoda.

5. Integracja szczotkowania i wybielania.

1. Ten produkt posiada wszechstronną wodoodporną, 
    szczelną konstrukcję typu IPX7 - wygodny, trwały i czysty

2. Głowica szczoteczki w kształcie litery U, wykorzystująca
    silikonowy materiał antybakteryjny o jakości spożywczej.
    Kontakt z dziąsłami i zębami w zakresie 360 stopni.

3. Stosowanie tego produktu może zapobiegać recesji
    dziąseł, promować krążenie krwi w przyzębiu i
    zmniejszać występowanie chorób przyzębia.

1. normalna temperatura pracy produktu to 0 * C -50 * C.

2. podczas ładowania produktu, ze względu na jego właściwości, należy
    ładować w temperaturze pokojowej.
3. jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie
    i rozładowywanie raz na trzy miesiące.

4. produkt należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, unikając słońca.

5. Po umyciu zębów, wytrzyj urządzenie i staraj się go nie zanużać w wodzie.

6. produkt ma dużą moc wyjściową, nie używaj go jednorazowo przez długi czas.
    Zwykle mniej niż 10 minut.

7. Podczas ładowania należy wysuszyć obudowę, a napięcie zasilania powinno
    być mniejsze niż 5V 1a

Uwagi
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