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Μεσοδόντια - 
επαναφορτιζόμενη
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ilips AirFloss - Ένας πιο εύκολος τρόπος καθαρισμού

λτιώνει τη στοματική υγιεινή ευχάριστα και αποτελεσματικά

 δεν χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα καθημερινά, δεν καταφέρνετε να 
ομακρύνετε τα βακτήρια που συσσωρεύονται ανάμεσα στα δόντια. Με τη Sonicare 
rFloss από τη Philips επιτυγχάνετε βαθύ καθαρισμό κάθε μέρα, χωρίς κόπο.

Καθαρισμός σε 30 δευτερόλεπτα
• Απλή χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού: εύκολη όσο και ένα κλικ του ποντικιού

Ακουμπήστε το στόμιο στο σημείο που θέλετε και πατήστε το κουμπί
• Τεχνολογία Microburst, για καθαρισμό με το πάτημα ενός κουμπιού
• Λεπτό, επικλινές στόμιο, για να φροντίζετε ακόμη και τις δύσκολες περιοχές
• Άκρο καθοδήγησης για εύκολη τοποθέτηση
• Δοχείο για εύκολο γέμισμα
• Λεπτή λαβή με εύκολο κράτημα
• Ταιριάζει με τους τυπικούς φορτιστές Sonicare
• Φόρτιση μετά από δύο εβδομάδες

Αποδεδειγμένη βελτίωση της στοματικής υγιεινής
• Αφαιρεί έως και 99% περισσότερη οδοντική πλάκα ανάμεσα στα δόντια*



 Τεχνολογία Microburst

Η τεχνολογία Microburst χρησιμοποιεί μια 
γρήγορη ριπή αέρα υπό πίεση και 
μικροσκοπικών σταγονιδίων νερού για βαθύ 
καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια, στα σημεία 
που δεν φτάνει η οδοντόβουρτσά σας

Απλή χρήση με το πάτημα ενός 
κουμπιού

Απλή χρήση με το πάτημα ενός κουμπιού, 
για εύκολο καθαρισμό σε 60 δευτερόλεπτα.

Λεπτό, επικλινές στόμιο

Λεπτό, επικλινές στόμιο, για να φροντίζετε 
ακόμη και τις δύσκολες περιοχές

Άκρο καθοδήγησης

Γλιστρήστε το άκρο καθοδήγησης κατά 
μήκος της γραμμής των ούλων μέχρι να 
αισθανθείτε ότι έχει τοποθετηθεί ανάμεσα 
στα δόντια. Η τοποθέτηση είναι εύκολη 
ακόμη και για τα πίσω δόντια.

Δοχείο για εύκολο γέμισμα

Το δοχείο γεμίζει εύκολα και χρησιμοποιεί 
μόνο μια πολύ μικρή ποσότητα νερού. Για 

ακόμη καλύτερη στοματική υγιεινή, γεμίστε 
το με στοματικό διάλυμα.

Λεπτή λαβή με εύκολο κράτημα

Εξαιρετική ευελιξία σε όλη τη στοματική 
περιοχή.

Ταιριάζει με τους φορτιστές Sonicare

Μπορείτε να φορτίζετε όλα τα προϊόντα 
Sonicare με ένα μόνο φορτιστή.

Αφαιρεί έως και 99% περισσότερη 
οδοντική πλάκα
Αυτή η οδοντόβουρτσα Sonicare αφαιρεί έως 
και 99% περισσότερη οδοντική πλάκα 
ανάμεσα στα δόντια σε σχέση με τη χρήση 
μόνο συμβατικής οδοντόβουρτσας. 
Βελτιώνει αποδεδειγμένα τη στοματική 
υγιεινή με εξαιρετική αποτελεσματικότητα.

Φόρτιση μετά από δύο εβδομάδες
Η Philips AirFloss διαρκεί δύο εβδομάδες 
μεταξύ φορτίσεων.
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Ευκολία στη χρήση
• Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
• Ένδειξη μπαταρίας: Η λυχνία στο κουμπί 
λειτουργίας αναβοσβήνει όταν η μπαταρία 
χρειάζεται φόρτιση

Τεχνικές προδιαγραφές
• Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη
• Χρόνος φόρτισης: 24 ώρα(ες)
• Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): 2 
εβδομάδες ή 14 χρήσεις σε όλη τη στοματική 

περιοχή
• Χρόνος λειτουργίας: Αντικατάσταση στομίου 
κάθε 6 μήνες

Ρεύμα
• Τάση: Φορτιστής πολλαπλών τάσεων

Συντήρηση
• Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση
• Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 90 ημερών
•
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* Σε σχέση με τη χρήση μόνο συμβατικής οδοντόβουρτσας
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