
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

PERIUȚĂ DE DINȚI SONICĂ, CU TREI 

LATURI, REÎNCĂRCABILĂ PRIN USB 

 

PACHETUL CONȚINE: 

 1 x Periuță cu trei laturi  

 1 x Cap de înlocuire 

 1 x Cablu de încărcare 

CARACTERISTICI 

 Design 100% rezistent la apă (nivel 1PX7) 

 2 capete cu perie 

 Tip de încărcare: Port de încărcare CC 

 Capacitate baterie: 500 mAh 

 Tensiune de intrare: 5 V 

 Materiale folosite: TPE alimentar + PP + DuPont 

 Greutate produs: 95g 

 Putere: 5 NIVELURI / Vibrează până la 32.000 de ori 

pe minut 

 Timp ideal de curățare: 60 - 180 secunde - Model cap 

cu trei laturi, recomandat de dentist 

 Se pot achiziționa ulterior capete de schimb 

 

 

CURĂȚARE COMPLETĂ 

Menține periuța de dinți la nivelul de vibrație acustică foarte 

mare, îndepărtează delicat placa dentară, calculii, etc., fără 

unghiuri neacoperite. Proiectată pentru orice dimensiune a 

dinților, capul de periere este elastic și moale. 



 

INSTRUCȚIUNI: 

 Introdu capul de periere în corpul periuței conectându-l 

la ax 

 Pune pastă de dinți pe peria cu trei laturi 

 Apasă butonul pornit/oprit 

 Alege nivelul optim (1-5) 

 Curăță dinții 60 - 180 secunde. 

 

DE REȚINUT: 

 Când lumina roșie de la bază este aprinsă, te rugăm să 

încarci dispozitivul 

 Lumina roșie va rămâne aprinsă în timpul încărcării. 

După încărcarea completă, lumina roșie se va stinge 

automat 

GARANȚIE: 

În cazul în care există nemulțumiri în ceea ce privește 

produsul, clientul are 14 zile la dispoziție (de la data primirii 

produsului) pentru a-l returna și a solicita restituirea banilor, 

sau înlocuirea cu un produs nou. Retururile și înlocuirile nu vor 

fi posibile dacă se depășește termenul legal. În cazul în care 

produsul se defectează, există o perioadă de garanție de un 

an. Mai multe indicații și condiții pentru a face o reclamație pot 

fi găsite pe site-ul nostru în secțiunea ”Reclamații și 

Schimburi”. 

 


