
 

Sonicare AirFloss

AirFloss

 

Reîncărcabilă

Include 1 cap

 

HX8111/12

Un mod mai uşor pentru curăţarea interdentară
Îmbunătăţeşte sănătatea orală în mod delicat şi eficient

În cazul în care curăţarea cu aţă dentară nu face parte din rutina ta de igienă orală,

nu elimini bacteriile care se pot acumula între dinţi provocând infecţii. Sonicare

AirFloss te ajută să-ţi cureţi dinţii în fiecare zi făcând mai uşoară curăţarea

interdentară.

Realizează o curăţare de 30 de secunde

Utilizare simplă cu un buton; la fel de uşoară ca un clic pe mouse

Este simplu: direcţionaţi şi apăsaţi

Tehnologia Microburst curăţă la o atingere de buton

Încărcare după două săptămâni

Cap înclinat şi subţire, pentru acces uşor la zonele greu accesibile

Vârf de ghidaj pentru amplasare uşoară

Rezervor uşor de umplut

Mâner subţire, uşor de manevrat

Compatibil cu încărcătoarele Sonicare standard

Îmbunătăţire dovedită a sănătăţii orale

Îndepărtează până la 99% mai multă placă bacteriană dintre dinţi*



Sonicare AirFloss HX8111/12

Repere

Tehnologie Microburst

Tehnologia Microburst aplică un jet rapid de

aer sub presiune şi micro-picături de apă

pentru a curăţa în profunzime spaţiul dintre

dinţi, acolo unde periuţa de dinţi nu poate

ajunge.

Încărcare după două săptămâni

AirFloss durează două săptămâni între

încărcări.

Utilizare simplă cu un buton

Utilizare simplă cu un buton pentru curăţare

uşoară în 60 de secunde.

Cap înclinat şi subţire

Cap înclinat şi subţire, pentru acces uşor la

zonele greu accesibile

Vârf de ghidaj

Nu trebuie decât să treceţi vârful de ghidaj pe

linia gingiei până când simţiţi că se aşează

între dinţi. Oferă poziţionare uşoară chiar şi

pentru dinţii greu accesibili din spate.

Rezervor uşor de umplut

Rezervorul uşor de umplut utilizează numai o

cantitate mică de apă pentru mai puţină

dezordine. Umpleţi cu apă de gură pentru

beneficii îmbunătăţite ale igienei orale.

Mâner subţire, uşor de manevrat

Simplu de manevrat în gură.

Compatibil cu încărcătoarele Sonicare

Ai nevoie de un singur încărcător pentru toate

produsele tale Sonicare.

Elimină până la 99% mai multă placă

bacteriană

Această periuţă de dinţi Sonicare îndepărtează

până la 99% mai multă placă bacteriană dintre

dinţi decât periajul cu o periuţă de dinţi

manuală; Îmbunătăţire dovedită a igienei

orale.
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Specificaţii

Uşor de utilizat

Mâner: Design plat, ergonomic

Indicator baterie: Lumina din butonul de

alimentare clipeşte pentru a indica momentul

reîncărcării

Specificaţii tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Durată de încărcare: 24 ore

Durată de funcţionare (de la Maxim la

Descărcat): Utilizare timp de 2 săptămâni sau

14 periaje complete

Durată de funcţionare: Înlocuieşte capul o

dată la 6 luni

Alimentare

Tensiune: Încărcător tensiune multiplă

Service

Garanţie: Garanţie 2 ani

* În comparaţie cu perierea manuală a dinţilor
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