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Philips AirFloss - Enklare och snabbare än vanlig

tandtråd
Rent mellan tänderna på endast 60 sekunder. Testa i 60

dagar!

Du som inte använder tandtråd kommer inte åt bakterierna som samlas mellan

tänderna och orsakar infektioner. Med Philips Sonicare AirFloss gör du rent mellan

tänderna på bara 60 sekunder. Det är mycket enkelt: bara peka och tryck. AirFloss

tar bort till 99 % mer plack mellan tänderna än en manuell tandborste. Philips

Sonicare AirFloss har belönats med designpriserna reddot Design Award 2012,

Spark Product Awards 2012, Good Design Award 2012 och Design Excellence

Award. “Upplevelsen är verkligen, verkligen trevlig”, skriver The Financial Times

helgmagasin How To Spend It.

Rengöring på 60 sekunder

Ställ in exakt hur du vill ha flödet

Enkel: peka och tryck

Unik luft- och mikrodroppteknik

Ett smidigt, vinklat munstycke gör det enkelt att nå även på svåråtkomliga ställen

Spets för enkel placering

Behållare som är enkel att fylla på

Varför skall man rengöra mellan tänderna?

Passar Sonicare-standardladdare

Laddning efter två veckor

Ger bevisat bättre munhälsa

Tar bort upp till 99,9 % av placken***
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Funktioner

Luft- och mikrodropptekniken rengör mellan

tänderna

De kliniskt bevisade resultaten är möjliga tack

vare luft- och mikrodropptekniken som rengör

mellan tänderna lika effektivt som tandtråd.

Enkel enknappsanvändning

Du kan anpassa strålen i AirFloss Ultra med

enkel-, dubbel- eller trippelpuffar för varje

tryckning på aktiveringsknappen.

Smidigt, vinklat munstycke

Ett smidigt, vinklat munstycke gör det enkelt att

nå även på svåråtkomliga ställen

Spets

För helt enkelt spetsen längs tandköttskanten

tills du känner att den hamnar på plats mellan

tänderna. Ger enkel orientering även vid de

svåråtkomliga bakre tänderna.

Behållare som är enkel att fylla på

Behållaren är enkel att fylla på och förbrukar

endast en liten mängd vatten. Fyll på med

munkölj för att få ännu bättre munhälsa.

Smidig och enkel att hantera

När man inte rengör mellan tänderna samlas

det bakterier vilket dels leder till dålig

andedräkt men också blödande tandkött

(tandköttsinflammation). Blödande tandkött gör

det lätt för bakterier i munnen att ta sig ut i

kroppens blodomlopp. Enligt Philips Sonicares

senaste SIFO-undersökning har över 40 % av

befolkningen blödande tandkött minst en gång

i månaden. De flesta bedömer inte blödande

tandkött som något farligt, men tillståndet har

bevisats ha påverkan på några av våra mest

vanliga hjärtkärlsjukdomar, exempelvis

hjärtinfarkt.

Passar Sonicare-laddare

Du behöver bara en enda laddare för att ladda

alla dina Sonicare-produkter.

Tar bort upp till 99 % mer plack

I en undersökning med tandvårdspatienter med

mild till måttlig tandköttsinflammationer tar

AirFloss Ultra bort upp till 99,9 % av placken

från behandlade områden. I undersökningen

användes antibakteriellt munvatten.

Laddning efter två veckor

Philips AirFloss behöver bara laddas varannan

vecka.
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Specifikationer

Lättanvänd

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Batteriindikator: Lampan i strömbrytaren

blinkar för att visa när du behöver ladda

Tekniska specifikationer

Batteri: Laddningsbar

Laddningstid: 24 timmar

Drifttid (full till tom): Två veckor eller 14

användningstillfällen

Drifttid: Byt munstycke två gånger per år

Effekt

Spänning: Flerspänningsladdare

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

 

* Jämfört med endast manuell tandborstning
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