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3 režimy čištění

2 hlavice kartáčku

2 sonické kartáčky

UV sanitizér hlavic kartáčku
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Pokročilé čištění
Sonické zubní kartáček pro šetrné čištění zubů a dásní

Moderní technologie přináší lepší výsledky. Existuje zaručený způsob, jak zlepšit

stav chrupu. Přináší jej sonický elektrický zubní kartáček Philips Sonicare FlexCare,

který se přizpůsobí vašim potřebám péče o zuby a dásně.

Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů

Zubní kartáček Philips Sonicare pomáhá zesvětlovat zuby

Zaručuje výjimečnou čistotu

Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček

Navrženo pro efektivnější čištění

Dynamický čistící účinek sonického kartáčku Philips Sonicare způsobuje proudění

tekutiny do mezizubních prostor a podél linie dásní.

Nabízí čištění podle vašich potřeb

Tři různé režimy čištění pro kvalitní vyčištění

Program snadného začátku pro snazší přivyknutí na kartáček Philips Sonicare

Pomáhá následovat doporučení odborníků

2minutový časovač hlídá doporučenou délku čištění

Funkce Quadpacer napomáhá rovnoměrnému vyčištění
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Přednosti

Tři různé režimy čištění

Tyto tři režimy zahrnují všestranné odstranění

plaku v délce dvou minut (Clean), 2minutové

čištění k odstranění povrchových pigmentací a

30 vteřin pro rozzáření a vyleštění (White) a

intenzivní režim, který prokrví vaše dásně a

zajistí tak jejich regeneraci (Massage).

Zlepšuje zdraví dásní

Optimální čištění mezizubních prostor a podél

linie dásní tímto elektrickým zubním kartáčkem

Philips Sonicare umožňuje zlepšit zdravotní

stav dásní už za dva týdny. Kartáček umožňuje

mnohem lepší vyčištění mezizubních prostor a

odstraní mnohem více plaku v porovnání

s manuálním kartáčkem.

Pomáhá s bělením zubů

Kvalitní bělení zubů díky Philips Sonicare:

sonický zubní kartáček pomáhá odstranit a

redukovat skvrny na zubech pro zářivě krásný

úsměv.

Odstraňuje až 7x více plaku

Z obtížně dosažitelných míst odstraňuje až 7x

více plaku než manuální kartáček.

Efektivní hloubkové čištění

Kartáčková hlavice Philips Sonicare InterCare

je opatřena zvláště dlouhými a velmi hustými

vlákny, která se zaměřují na plak skrytý mezi

zuby a v jiných obtížně dosažitelných místech.

Program Easy-start

Během prvních 14 použití zlehka zvyšuje

intenzitu čištění, abyste si na čištění se

sonickým zubním kartáčkem Philips Sonicare

lépe zvykli

Inovativní sonická technologie

Jedinečný dynamický účinek sonického

zubního kartáčku Philips Sonicare šetrně a

efektivně čistí hluboko mezi zuby a podél linie

dásní.

Funkce Quadpacer

Časovač na 30 vteřin upozorní na uplynutí

čtvrtiny doby čištění. Můžete tak každé čtvrtině

svých úst věnovat přiměřenou dobu a čištění

zubů si lépe rozvrhnout.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

White: Odstraňuje povrchové pigmentace

Massage: Osvěžující masáž

2 úrovně čištění: Go Care a Max Care

Balení obsahuje

Těla kartáčku: 2 ks FlexCare

Kartáčkové hlavice: 2 ks InterCare, standardní

velikost

Nabíječka: 1

UV sanitizér: 1

Cestovní pouzdro: 1

Design a provedení

Barva: Bílá a zelená

Výkon čištění

Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu

Výkon: Odstraňuje až 7x více plaku*

Přínos pro zdraví: Pomáhá zlepšit zdravotní

stav dásní

Bělící účinky: Bělejší zuby až o 2 odstíny

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Snadné použití

Systém hlavic kartáčku: Hlavice kartáčku se

snadným nasazením

Výdrž baterie: Až 2 týdny

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav

baterie

Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až

2 týdny

Typ baterie: Lithium-iontová

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání

2021‑06‑03

Verze: 5.0.1

EAN: 08 71010 37493 56

www.philips.com

http://www.philips.com/

