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Pažangesnis valymas
Nauja technologija dar efektyvesnė. Dabar yra garantuotas būdas išsaugoti gerą

jūsų burnos būklę - tai naujasis „Philips Sonicare FlexCare", kuris patenkina jūsų

burnos priežiūros poreikius.

Padeda laikytis stomatologo rekomendacijų

Dviejų minučių laikmatis padeda užtikrinti rekomenduojamą valymo laiką

„Quadpacer" laikmatis skatina kruopštų valymą

Įrodyta, kad pagerina burnos būklę

Natūraliai baltesni dantys su patentuota „Sonic“ technologija

Klinikiniais tyrimais įrodyta, jog valo saugiai ir švelniai

Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites

Suteikia ypatingos švaros pojūtį

Dinaminis „Sonicare“ valymas nukreipia skystį tarp dantų

Specialiu kampu pasukama dantų šepetėlio galvutė padeda lengviau pasiekti

galinius dantis

UV šepetėlio galvutės dezinfekavimo priemonė – švaresnis valymas, geresnė burnos

higiena

Sudaro galimybę valytis dantis pagal savo poreikius

Lengvos pradžios programa skirta pritaikyti „Sonicare" patirtį

Trys skirtingi valymo režimai geresnei valymo patirčiai
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Ypatybės

Technologija „Sonic“

Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio

„Philips Sonicare“ dinamiško veikimo

efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios

tarp dantų ir palei dantenas.

Specialiu kampu pasukama dantų šepetėlio

galvutė

Unikaliu kampu pakreipta dantų šepetėlio

galvutė padeda lengviau pasiekti krūminius

dantis ir pašalinti apnašas sunkiai

pasiekiamose vietose.

UV šepet. galvutės dezinf. priemonė

Viskas viename: dezinfekavimas, įkrovimas ir

laikymas. UV šepetėlio galvutės dezinfekavimo

priemonė padeda pašalinti bakterijas. Ji

sunaikina iki 99 % bakterijų ir virusų.*

Natūraliai baltesni dantys

Įrodyta, kad dėl šio šepetėlio dinaminio

valymo ir didesnio tiesioginio sąlyčio su

kiekvienu dantimi pašalinamos kasdienės

apnašos, o dantys išlieka natūraliai balti.

Saugiai ir švelniai

„Philips Sonicare“ elektrinį dantų šepetėlį

saugu naudoti: kabėms (valant kabes,

šepetėlio galvutės greičiau susidėvi), dantų

rekonstrukcijoms (plomboms, karūnėlėms,

apvalkalams) ir periodonto plyšiams.

Gerina dantenų sveikatą

„Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis

optimaliai išvalo tarpdančius ir palei dantenas,

todėl jūsų dantenos taps sveikesnes vos per

dvi savaites.

„Smartimer" laikmatis

„Philips Sonicare“ elektrinio dantų šepetėlio 2

minučių laikmatis padeda užtikrinti dantų

gydytojų rekomenduojamą valymo trukmę

„Quadpacer"

30 sek. laikmatis perspėja, kada baigiate valyti

kiekvieną burnos vietą ir duoda signalą judėti

pirmyn bei kruopščiau valyti visą burną

Lengvos pradžios programa

Palaipsniui didina galią per pirmuosius 14

naudojimų, kad palengvintų prisitaikymą prie

„Philips Sonicare“

Trys skirtingi valymo režimai

Trys režimai apima kokybišką 2 min. valymo

režimą. Jautrus režimas skirtas švelniam, bet

kruopščiam dantenų valymui ir masažo

režimas skirtas stimuliuoti dantenas.
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Specifikacijos

Režimai

Valyti: Išskirtiniam valymui kasdien

Jautrus: Švelnus dantų ir dantenų valymas

Masažas: Dantenas stiprinantis masažas

2 programos: „Go Care“ ir „Max Care“

Pridėti priedai

Rankenėlės: 2 „FlexCare“

Šepetėlių galvutės: 2 „ProResults“

standartinės, 1 „ProResults“ maža

Įkroviklis: 1

UV dezinfekavimo priemonė

Kelioninis dėklas: 2

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta ir žalia

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

„Performance“: Pašalina iki 83% apnašų

sunkiai pasiekiamose vietose

Nauda sveikatai: Padeda pagerinti dantenų

higieną

Balinamoji nauda: 2 atspalviais baltesni

dantys

Laikmatis: „Smartimer“ ir „Quadpacer“

Lengva naudoti

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 2 savaičių

Akumuliatoriaus indikatoriaus: Lemputė

parodo akumuliatoriaus įkrovą

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas,

Guminė rankenėlė patogiam naudojimui

Techniniai duomenys

baterija: Pakartotinai įkraunamas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki

išsikrovusio): Iki 2 savaičių

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

* E. coli, S. mutans ir paprastoji pūslelinė
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