
 

Nastavek za medzobno
čiščenje – akumulatorski

AirFloss

 

Za polnjenje

Z 1 nastavkom

 

HX8111/02

Philips AirFloss – enostavnejše nitkanje
Nežno in učinkovito izboljša zdravje ust

Če nitkanje ni del vaše ustaljene ustne nege, ne dosegate bakterij, ki se lahko

nakopičijo med zobmi. Philips Sonicare AirFloss omogoča temeljito vsakodnevno

čiščenje z enostavnim nitkanjem.

Očistite v 30 sekundah

Enostavna uporaba z enim gumbom; enostavno kot klik z miško

Enostavno: usmerite in pritisnite

Tehnologija Microburst čisti ob pritisku na gumb

Tanka ukrivljena šoba za enostavno čiščenje tudi težko dosegljivih delov

Vodilna konica za enostavno uporabo

Enostavno polnjenje posode

Tanek ročaj za enostaven prijem

Primerno za standardne polnilnike Sonicare

Polnjenje po dveh tednih

Dokazano izboljšuje zdravje ust

Odstrani do 99 % več zobnih oblog med zobmi*
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Značilnosti

Tehnologija Microburst

Tehnologija Microburst sproži hiter curek zraka

pod tlakom in drobnih kapljic vode za čiščenje

delov med zobmi, ki jih zobna ščetka ne

doseže

Enostavna uporaba z enim gumbom

Enostavna uporaba z enim gumbom za

enostavno čiščenje v 60 sekundah.

Tanka ukrivljena šoba

Tanka ukrivljena šoba za enostavno čiščenje

tudi težko dosegljivih delov

Vodilna konica

Vodilno konico enostavno pomikajte po robu

dlesni, dokler ne začutite, da je sedla med

zobe. Omogoča enostavno postavitev tudi na

težje dosegljivih zadnjih zobeh.

Enostavno polnjenje posode

Posodo lahko enostavno napolnite z majhno

količino vode za manj nereda. Napolnite jo

lahko tudi z ustno vodo za še boljšo nego

ustne votline.

Tanek ročaj za enostaven prijem

Za enostavno premikanje po ustih.

Primerno za polnilnike Sonicare

Za polnjenje izdelkov Sonicare potrebujete

samo en polnilnik.

Odstrani do 99 % več zobnih oblog

Zobna ščetka Sonicare odstrani do 99 % več

zobnih oblog med zobmi kot pri uporabi samo

običajne zobne ščetke; dokazano učinkovito

izboljšuje zdravje ust.

Polnjenje po dveh tednih

Philips AirFloss z enim polnjenjem lahko

uporabljate dva tedna.
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Specifikacije

Enostavna uporaba

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova

Indikator baterije: Indikator v gumbu za vklop

utripa, kar pomeni, da morate ščetko napolniti

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Čas polnjenja: 24 ur

Čas delovanja (od polne do prazne): 2 tedna

ali 14 uporab po celotnih ustih

Čas delovanja: Šobo zamenjajte vsakih 6

mesecev

Napajanje

Napetost: Večnapetostni polnilnik

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

* V primerjavi z uporabo samo običajne zobne ščetke
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