
 

 

Philips Sonicare F3 Quad 
Stream nozzle
Cap de curăţare irigator 
oral

2 capete
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ntru acoperire maximă şi curăţare temeinică, foloseşte capul de curăţare Quad Stream pentru 
oncentra apa în patru jeturi consistente între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei. Ghidajul din cauciuc 
ale este delicat cu gingiile şi fiecare cap de curăţare se fixează şi se detaşează cu un clic.

O curăţare fără efort cu tehnologie avansată
• Cap de curăţare Quad Stream pentru acoperire maximă
• Obţine întotdeauna o curăţare eficientă
• Mai eficient cu până la 180 % pentru gingii mai sănătoase *1



 Cap de curăţare Quad Stream F3

Pentru acoperire maximă și curăţare temeinică, 
folosește capul de curăţare Quad Stream pentru a 
concentra apa în patru jeturi consistente între dinţi 
și de-a lungul liniei gingiei. Ghidajul din cauciuc moale 
este delicat cu gingiile și fiecare cap de curăţare se 
fixează și se detașează cu ușurinţă printr-un clic.

Obţine întotdeauna o curăţare eficientă
Pentru o curăţare cât mai eficientă, capetele de 
curăţare Philips Sonicare trebuie înlocuite la fiecare 
șase luni.

Mai eficient cu până la 180 % *1

Comparativ cu curăţarea manuală cu aţă dentară, 
Philips Power Flosser oferă o curăţare interdentară 
cu până la 180 % mai eficientă, asigurând gingii mai 
sănătoase. *1
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* 1 Cu modul Clean, cap de curăţare Quad Stream, puterea 8. 
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Articole incluse
• Cap de curăţare Quad Stream F3: 2

Ușor de utilizat
• Atașarea capului: Se fixează și se demontează ușor
• Înlocuirea capului de curăţare: La fiecare 6 luni, 

pentru o igienă bună

Compatibilitate
• Compatibil cu: orice aparat electric de curăţare 

interdentară Philips Sonicare
•

Specificaţii
Cap de curăţare irigator oral
2 capete
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