
 

 

Philips Sonicare AirFloss
Sonicare AirFloss

Recarregável
com 1 cabeça
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ma forma mais simples para usar fio dental

elhora a saúde oral de forma delicada e eficaz
 a utilização de fio dental não faz parte da sua rotina de higiene oral, não está a alcançar as 
ctérias que se podem acumular entre os dentes e causar infecções. A Sonicare AirFloss 
da-o a obter uma limpeza profunda todos os dias, sem ter de utilizar o fio dental.

Conclua a limpeza em 30 segundos
• Utilização simples com um só botão; tão simples como utilizar um rato

Simples: direccionar e premir
• Tecnologia de microjacto limpa com um simples toque num botão
• Carregamento após duas semanas
• Cabeça fina e angular para limpar facilmente mesmo as áreas difíceis de alcançar
• Ponta de guia para fácil posicionamento
• Reservatório fácil de encher
• Pega fina e fácil de segurar
• Compatível com carregadores Sonicare padrão

Melhoria comprovada da saúde oral
• Remove até 99% mais de placa bacteriana entre os dentes*



 Tecnologia de microjacto

A tecnologia de microjacto aplica um jacto 
rápido de ar pressurizado e microgotas para 
limpar em profundidade entre os dentes, onde 
a escova não alcança

Carregamento após duas semanas

A carga da AirFloss dura duas semanas.

Utilização simples com um só botão

Utilização simples com um só botão para uma 
limpeza fácil em 60 segundos.

Cabeça fina e angular

Cabeça fina e angular para limpar facilmente 
mesmo as áreas difíceis de alcançar

Ponta de guia

Basta deslizar a ponta de guia ao longo da linha 
das gengivas até a sentir alojar-se entre os 
dentes. Esta permite um fácil posicionamento, 
mesmo nos dentes de trás difíceis de alcançar.

Reservatório fácil de encher

O reservatório fácil de encher utiliza apenas 
uma pequena quantidade de água para uma 
menor sujidade. Encha com elixir bucal para 
maiores benefícios para a sua saúde oral.

Pega fina e fácil de segurar

Fácil de movimentar pela boca.

Compatível com carregadores Sonicare

Necessita de apenas um carregador para 
carregar os seus produtos Sonicare.

Remove até 99% mais de placa 
bacteriana
Esta escova de dentes Sonicare remove até 
99% mais de placa bacteriana entre os dentes 
do que a escovagem apenas com uma escova 
manual; foi comprovado que melhora a saúde 
oral de forma eficaz.
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Destaques
Sonicare AirFloss
Recarregável com 1 cabeça
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Fácil de utilizar
• Pega: Design ergonómico esguio
• Indicador de bateria: Luz no botão de alimentação 

fica intermitente para indicar quando deve carregar

Especificações técnicas
• Pilha: Recarregável
• Tempo de carga: 24 hora(s)
• Tempo de funcionamento (carga total a carga 

vazia): 2 semanas ou 14 utilizações na boca 

completa
• Tempo de funcionamento: Substitua a cabeça a 

cada 6 meses

Alimentação
• Voltagem: Carregador multitensão

Assistência
• Garantia: 2 anos de garantia limitada
•
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Especificações
Sonicare AirFloss
Recarregável com 1 cabeça

* Em comparação com a utilização de apenas uma escova manual
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