
 

Tussen de tanden,
oplaadbaar
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Oplaadbaar

met 1 spuitkop

 

HX8111/02

Philips AirFloss - Een gemakkelijkere manier om

te flossen
Verbetert de gezondheid van uw gebit op vriendelijke en

effectieve wijze

Als u van flossen geen dagelijkse routine hebt gemaakt, worden de bacteriën

tussen uw tanden niet goed verwijderd. De Philips Sonicare AirFloss helpt bij een

grondige gebitsreiniging zonder gedoe met tandzijde.

Gebitsreiniging binnen 30 seconden

Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken; net zo eenvoudig als een muisklik

Eenvoudig: richten en activeren

Met de Microburst-technologie reinigt u met één druk op de knop

Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen

Geleidetip voor eenvoudige plaatsing

Eenvoudig vulbaar reservoir

Slank, gemakkelijk vast te houden handvat

Geschikt voor standaard Sonicare-opladers

Na twee weken opladen

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

Verwijdert tot wel 99% meer tandplak tussen de tanden*
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Kenmerken

Microburst-technologie

De Microburst-technologie geeft een korte

stoot lucht en kleine waterdruppeltjes af om

diep tussen de tanden te reinigen op plekken

waar een tandenborstel niet kan komen

Eenvoudig met één druk op de knop te

gebruiken

Eenvoudig met één druk op de knop te

gebruiken voor een eenvoudige reiniging in 60

seconden.

Kleine, gebogen spuitkop

Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig

moeilijk bereikbare plekken te reinigen

Geleidetip

Glijd met de geleidetip langs de tandvleesrand

tot u voelt dat de tip tussen de tanden komt. De

geleidetip biedt een gemakkelijke plaatsing

zelfs bij de moeilijk bereikbare kiezen.

Eenvoudig vulbaar reservoir

Het eenvoudig vulbare reservoir gebruikt maar

een klein beetje water voor minder geknoei.

Vul het reservoir met mondspoeling voor een

betere mondhygiëne.

Slank, gemakkelijk vast te houden handvat

Moeiteloos te hanteren in de mond.

Geschikt voor Sonicare-opladers

U hebt maar één oplader nodig om uw

Sonicare-producten op te laden.

Verwijdert tot wel 99% meer tandplak

Deze Sonicare-tandenborstel verwijdert tot wel

99% meer tandplak tussen de tanden dan met

een gewone tandenborstel; bewezen effectieve

verbetering van de mondhygiëne.

Na twee weken opladen

U hoeft de Philips AirFloss maar één keer in de

twee weken op te laden.
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Specificaties

Gebruiksgemak

Handvat: Slank, ergonomisch ontwerp

Batterij-indicator: Het lampje in de aan-

uitknop knippert om aan te geven dat de

batterij moet worden opgeladen

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Oplaadtijd: 24 uur

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

2 weken of 14 keer een volledig gebruik

Gebruiksduur: Vervang de spuitkop iedere 6

maanden

Vermogen

Voltage: Oplader voor verschillende voltages

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

* Vergeleken met een gewone tandenborstel
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