
 

 

„Philips Sonicare“ AirFloss
„Sonicare AirFloss“

Pakartotinai įkraunamas
su 1 antgaliu
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engvesnis būdas nei valytis siūlu
elniai ir veiksmingai gerina burnos sveikatos būklę

gu reguliariai nevalote dantų siūlu, jūs nepasiekiate bakterijų, kurios gali kauptis tarp 
ntų ir sukelti infekciją. „Sonicare AirFloss“ padeda kasdien kruopščiai išsivalyti dantis 
sivarginant su siūlu.

Išsivalykite dantis per 30 sekundžių
• Paprastas naudojimas vienu mygtuku; lengva, lyg spustelėti pelę

Paprasta: priglauskite ir paspauskite
• Mikropliūpsnio technologija valo vienu mygtuko paspaudimu
• Įkrovimas po dviejų savaičių
• Plonas, kampu pakreiptas antgalis padės pasiekti sunkiai prieinamas vietas
• Kreipiamuoju galiuku paprasčiau nustatyti
• Lengvai pripildomas rezervuaras
• Plona, patogi laikyti rankenėlė
• Tinka standartiniai „Sonicare“ įkrovikliai

Įrodytas burnos sveikatos būklės pagerėjimas
• Pašalina iki 99 % daugiau akmenų tarp dantų*



 Mikropliūpsnio technologija

Mikropliūpsnio technologija išpurškia staigų 
pliūpsnį suspausto oro ir mikroninių vandens 
lašelių ir išvalo giliai tarp dantų, kur įprastas 
šepetėlis negali pasiekti

Įkrovimas po dviejų savaičių

„AirFloss“ tarp įkrovimų gali veikti dvi savaites.

Paprastas naudojimas vienu mygtuku

Paprastas naudojimas vienu mygtuku – lengvai 
valysite 60 sekundžių.

Plonas, kampu pakreiptas antgalis

Plonas, kampu pakreiptas antgalis padės 
pasiekti sunkiai prieinamas vietas

Kreipiamasis galiukas

Paprasčiausiai braukite kreipiamuoju galiuku 
palei dantenų liniją, kol pajusite, kad jis įsistatė 
tarp dantų. Padeda lengviau nukreipti antgalį 
net į sunkiai pasiekiamus krūminius dantis.

Lengvai pripildomas rezervuaras

Lengvai pripildomas rezervuaras naudoja labai 
nedidelį kiekį vandens, todėl mažiau vargo. 

Pripildykite burnos skalavimo skysčio, kad 
pagerintumėte burnos higieną.

Plona, patogi laikyti rankenėlė

Lengva manevruoti burnoje.

Tinka „Sonicare“ įkrovikliai

Jums tereikia vieno įkroviklio visiems 
„Sonicare“ gaminiams.

Pašalina iki 99 % daugiau akmenų
Šis „Sonicare“ dantų šepetėlis pašalina iki 99 % 
daugiau dantų akmenų, nei valant tik įprastu 
šepetėliu rankiniu būdu; įrodyta, kad 
veiksmingai pagerina burnos sveikatos būklę.
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Lengva naudoti
• Rankena: Plonas ir ergonomiškas dizainas
• Akumuliatoriaus indikatorius: Maitinimo mygtuko 

lemputė pradeda mirksėti, kai reikia įkrauti

Techniniai duomenys
• baterija: Pakartotinai įkraunamas
• Įkrovimo laikas: 24 val.
• Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki 

išsikrovusio): 2 savaitės arba 14 panaudojimų visai 
burnai valyti

• Veikimo laikas: Pakeiskite antgalį kas 6 mėnesius

Maitinimas
• Įtampa: Kelių įtampų kroviklis

Techninė priežiūra
• Garantija: 2-jų metų ribota garantija
•
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* Palyginti su valymu vien įprastu šepetėliu rankiniu būdu

http://www.philips.com

