
Soniczna szczoteczka usuwajaca 
przebawienia i płytkę nazębną 
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78000

Sonic 2



Evorei Sonic 2 to nieskazitelnie biała szczoteczka 
soniczna, która usunie zanieczyszczenia oraz płytkę 
nazębną z Twoich zębów. Zostaw tradycyjne, ręczne 
szczoteczki do zębów i poznaj przyszłość higieny jamy 
ustnej.

Nowoczesny 
design



Szczoteczka soniczna Evorei Sonic 2 jest zaprogramowana tak, by 
działała przez dokładnie 2 minuty. Jest to zalecany przez dentystów 
czas mycia zębów. 

Inteligentny tryb pracyInteligentny tryb pracy
Smart modeSmart mode



4 strefowy tryb pracy 

2 minuty czyszczenia zębów podziel na 4 razy 30 sekund dokładnego czyszczenia każdej ćwier-
ci Twojego uzębienia. Wibracje szczoteczki zatrzymują się co pół minuty, pozwalając na dokład-
ną kontrolę czasu szczotkowania



Szczoteczka soniczna Evorei Sonic 2 leży wygodnie w dłoni 
i pozwala na dokładną kontrolę nad czyszczeniem zębów rano 
i wieczorem.

Poręczna



Możesz dostosować tryb pracy szczoteczki sonicznej Evorei Sonic 2 do swoich potrzeb. 
Szczotkowanie, wybielanie, masaż dziąseł? Wszystko jest możliwe!

 TRYBÓW

soft white normal

massage gumcare



Bielsze zęby
W trybie wybielania, szczoteczka soniczna Evorei 
Sonic 2 skutecznie usuwa plamy po kawie, tytoniu i 
podobnych substancjach



Waterproof

Szczoteczka soniczna Evorei Sonic 2 ma klasę wodoo-
dporności IPX7, dzięki czemu nie straszne jej 
są zachlapania i mycie pod bieżącą woda.



Zdrowe dziąsła
Szczoteczka do zębów Evorei Sonic 2 posiada tryb 
pielęgnacji dziąseł, który jest idealnym wyborem dla 
osób z delikatnymi dziąsłami lub brakami 
w uzębieniu.



Funkcjonalne etui

Zabierz Evorei Sonic 2 w podróż. Dzięki wygodnemu, poręcznemu 
etui możesz zabrać szczoteczkę i do dwóch głowic na wakacje. 
Nie przejmuj się ładowarką – szczoteczka może pracować do 60 
dni na jednym ładowaniu.



Wygodne ładowanie
Ładowanie szczoteczki sonicznej Evorei Sonic White jest łatwe i przyjemne. 
Wystarczy podłączyć urządzenie do adaptera zasilania za pomocą przewodu 
USB, który jest dołączony w zestawie.



Dane techniczne
Model: EVOREI Sonic 2

Bateria:

Zasilanie:

Automatyczne wył. po 2 min. pracy:

Konieczność ładowania:

Czas ładowania:

Obroty:

Tryby czyszczenia:

Wodoodporność:

Waga szczoteczki:

Wymiary szczoteczki (bez główki):

Wymiary etui:

800 mAh

DC 3.7 V

tak

do 40~60 dni (przy dwukrotnym szczotkowaniu dziennie)

3H

78000/program

SOFT, WHITE, NORMAL, MASSAGE, GUMCARE

IPX7

96g

54xØ27 mm

16x76x56 mm


