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AirFloss

 

Genopladelig

med 1 mundstykke

 

HX8111/02

Philips AirFloss - en nemmere måde at bruge

tandtråd på
Rent mellem tænderne på 60 sekunder. Test i 60 dage!

Hvis man ikke bruger tandtråd, fanger man ikke de bakterier, som samles mellem

tænderne og forårsager infektioner. Med Philips Sonicare AirFloss renser du

mellem tænderne på bare 60 sekunder. Det er helt enkelt: Bare peg og tryk.

AirFloss fjerner op til 99 % mere plak mellem tænderne end en manuel

tandbørste.<br><br>AirFloss får karakter 4 ud af 5 stjerner på eReviews.dk og er

belønnet med designpriserne reddot Design Award 2012. “enkelt og hurtigt – der

er altså ingen undskyldninger for ikke at få rengjort mellem tænderne" skriver

eReviews.dk.

Ren mund på 60 sekunder

Enkel brug med én knap: Så let som at klikke med musen

Enkelt: peg og tryk

Microburst-teknologi gør rent med et tryk på en knap

Slankt, vinklet mundstykke, der nemt kommer frem de steder, der er svære at nå

Styrespids til nem placering

Letopfyldelig beholder

Slankt håndtag, der er let at holde

Passer til Sonicares standardopladere

Opladning efter to uger

Dokumenteret forbedring af mundhygiejnen

Fjerner op til 99 % mere plak mellem tænderne*
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Vigtigste nyheder

Microburst-teknologi

Microburst-teknologi bruger et hurtigt pust med

trykluft og mikroskopiske vanddråber til at

rense dybt mellem tænderne, hvor tandbørsten

ikke kan nå

Enkel brug med én knap

Enkel brug med én knap for nem rengøring på

60 sekunder.

Slankt, vinklet mundstykke

Slankt, vinklet mundstykke, der nemt kommer

frem de steder, der er svære at nå

Styrespids

Før blot styrespidsen langs tandkødet, til du

kan føle, at den glider på plads mellem

tænderne. Giver nem placering selv på de

bageste tænder, der er svære at nå.

Letopfyldelig beholder

Letopfyldelig beholder, der sikrer minimalt

spild og kun behøver lidt vand. Kan også fyldes

med mundskyl.

Slankt håndtag, der er let at holde

Nem at føre rundt i munden.

Passer til Sonicares opladere

Du behøver kun én oplader til at oplade dine

Sonicare-produkter.

Fjerner op til 99 % mere plak

Denne Sonicare-tandbørste fjerner op til 99 %

mere plak mellem tænderne, end hvis du kun

børster med en almindelig tandbørste.

Dokumenteret effektiv forbedring af

mundhygiejnen.

Opladning efter to uger

Philips AirFloss kan holde to uger mellem

opladningerne.
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Specifikationer

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Batteriindikator: Lampe i tænd/sluk-knappen

indikerer, hvornår det er tid til genopladning

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Opladningstid: 24 time(r)

Brugstid (fuldt opladet til tom): 2 uger eller 14

anvendelser i hele munden

Driftstid: Udskift mundstykket hver 6. måned

Strøm

Spænding: Oplader til flere spændingstyper

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

 

* I sammenligning med almindelig tandbørstning alene
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