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Belšie zuby po 1 týždni
Zubná kefka na jemné čistenie zubov a ďasien

Inovatívna technológia prináša lepšie výsledky. Teraz existuje zaručený spôsob na

dosiahnutie lepšej ústnej hygieny. Nová elektrická zubná kefka Philips Sonicare

FlexCare sa prispôsobí vašim potrebám starostlivosti o ústnu dutinu.

Dokázateľne zlepšuje zdravotný stav ústnej dutiny

Zdravšie ďasná už za 2 týždne

Technológia Philips Sonicare pomáha rozjasniť váš úsmev

Žiarivejší úsmev za 1 týždeň s kefkovým nástavcom DiamondClean*

Až 7-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Bezpečné a jemné pre potreby zdravia vašich úst

Navrhnuté pre vás

Vyberte si z 3 režimov vrátane režimu Massage

Časovače vás podporujú počas 2 minút čistenia

Program jednoduchého začiatku vám pomôže vypracovať si režim Philips Sonicare

Poskytuje dokonalé čistenie

So zahnutým krkom na čistenie na ťažko dostupných miestach

Naša jedinečná technológia vám prináša výkonné a zároveň jemné čistenie
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Hlavné prvky

Starajte sa o svoje ďasná

Vďaka optimálnemu čisteniu pomocou sonickej

kefky FlexCare budú vaše ďasná zdravšie už po

2 týždňoch. Odstránite až 7x viac povlaku

pozdĺž ďasien než pri použití manuálnej zubnej

kefky a získate ten najzdravší úsmev.

Až 2-krát belšie zuby

Nasaďte náš kefkový nástavec DiamondClean

a jemne a zároveň účinne odstráňte neželané

sfarbenie zubov. Tesne usporiadané stredové

vlákna na odstraňovanie neželaného

zafarbenia zubov tvrdo pracujú na tom, aby bol

váš úsmev dvakrát belší už za 7 dní.*

3 režimy na čistenie podľa vašich potrieb

So sonickou kefkou FlexCare môžete meniť

spôsob čistenia podľa svojich cieľov ústnej

hygieny. Vyberte si z 3 režimov vrátane režimu

Massage, ktorý stimuluje ďasná a stará sa

o ich lepšie zdravie, režimu Clean, ktorý

prináša výnimočné výsledky pri každodennom

čistení, ako aj režimu White, ktorý šetrne, ale

zato účinne odstraňuje povrchové škvrny.

Rozlúčte sa s povlakom

Husté a vysokokvalitné štetiny odstraňujú

povlak až 7-krát účinnejšie než ručná zubná

kefka.

Šetrné každodenné bielenie

Získajte prirodzene belšie zuby vďaka našej

jedinečnej sonickej technológii. 31 000 sterov

kefky za minútu pomáha odstraňovať

každodenné škvrny od jedla a nápojov, takže

váš úsmev sa šetrne rozjasní každým čistením.

Dostaňte sa do problémových miest

Jedinečný tvar tela sonickej kefky FlexCare

v kombinácii s našimi kefkovými nástavcami

znamená, že čisteniu neuniknú ani ťažko

dostupné miesta, ako sú zadné zuby.

Zvyknite si na nový režim čistenia

Na začiatku niečoho nového si niekedy človek

musí najprv zvyknúť. Náš program

jednoduchého začiatku vám dáva možnosť

postupného, jemného zvyšovania intenzity

čistenia počas prvých 14 použití vašej novej

zubnej kefky.

QuadPacer a Smartimer

Na dôsledné vyčistenie zubov sú potrebné 2

minúty. Náš QuadPacer vám dá vedieť, kedy

ste strávili optimálny čas na každej časti vašich

úst, zatiaľ čo Smartimer oznámi, kedy uplynul

celkový čas. Spolu vám pomáhajú dosiahnuť

odporúčaný čas pri každom čistení.

Čistite si zuby sebaisto

Nezáleží na vašich konkrétnych potrebách, so

sonickou kefkou FlexCare si môžete byť istí

bezpečným čistením. Naša sonická

technológia je vhodná na použitie na strojček,

plomby, korunky a zubné obklady, dokonca ju

možno použiť pri každodennej liečbe ochorení

ďasien.



Elektrická sonická zubná kefka HX6912/52

Technické údaje

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie

Masáž: Posilňujúca masáž

2 čistiace postupy: Go Care a Max Care

Pribalené príslušenstvo

Telá: 1 DiamondClean

Kefkové nástavce: 2 DiamondClean,

štandardná veľkosť

Nabíjacia jednotka: 1

Cestovné puzdro: 1

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Čierna

Výsledky čistenia

Frekvencia: Až 31 000 sterov kefky za minútu

Výkon: Odstráni až 7 x viac povlaku*

Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav

ďasien už za dva týždne

Prínosy pre bielenie zubov: Odstráni o 100 %

viac škvŕn*, Vybieli zuby za 1 týždeň

Časovač: Smartimer a Quadpacer

Jednoduché používanie

Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce

s jednoduchým nadsadením

Čas čistenia: Až 2 týždne

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje

úroveň nabitia batérie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Displej: Podsvietený displej

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľná

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné

vybitie): Až 2 týždne

Typ batérie: Lítium-iónová

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

* ako manuálna zubná kefka
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