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о-лесно от почистването с конец
ежно и ефикасно подобрява здравето на устата
о почистването с конец не е неотменна част от ежедневните ви грижи за устата, вие не 

стигате до бактериите, които се натрупват между зъбите и може да причинят инфекция. 

nicare AirFloss ви осигурява ежедневно дълбоко почистване, като ви улеснява в грижите за 

ждузъбните пространства.

Дълбоко почистване за 30 секунди
• Лесна употреба само с един бутон – лесно като щракване с мишка

Доказано подобрява здравето на устата
• Премахва до 99% повече плака между зъбите*

Просто насочете и натиснете
• Лесен за пълнене резервоар
• Водещ връх за лесно поставяне
• Технологията Microburst почиства с натискането на бутон
• Тънък накрайник под ъгъл, подходящ за лесно и трудно достъпните зони
• Тънка, лесна за задържане дръжка
• Работи със стандартни зарядни устройства Sonicare
• Зареждане след две седмици



 Лесен за пълнене резервоар

Лесен за пълнене резервоар използва само 
малко количество вода за по-малко 
усложняване. Запълнете с вода за плакнене 
на уста за по-добра полза за оралното 
здраве.

Работи със зарядни устройства 
Sonicare

Трябва ви само едно зарядно за зареждане 
на всички продукти Sonicare.

Водещ връх

Просто плъзнете водещия връх по линията 
на венеца, докато го усетите застанал 
между зъбите. Позволява лесно 

позициониране дори и при трудно 
достъпните задни зъби.

Зареждане след две седмици

AirFloss издържа две седмици между 
зарежданията.

Технология Microburst

Технологията Microburst прилага бърза 
струя от компресиран въздух и 
микроскопични водни капки, за да се 
почисти дълбоко между зъбите, където 
четката не може да достигне

Премахва до 99% повече плака
Четката за зъби Sonicare премахва до 99% 
повече плака между зъбите отколкото при 
миене само с ръчна четка за зъби; Доказано 
ефикасно подобряване на оралното здраве.

Лесна употреба само с един бутон

Лесна употреба само с един бутон за лесно 
почистване за 60 секунди.

Тънък накрайник под ъгъл

Тънък накрайник под ъгъл, подходящ за 
лесно и трудно достъпните зони

Тънка, лесна за задържане дръжка

Лесно придвижване из устата.
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Лесна употреба
• Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн
• Индикатор за батерията: Светлинният 
индикатор на бутона за захранване мига, когато 
е необходимо зареждане

Технически данни
• Батерия: Акумулаторна
• Време за зареждане: 24 час(а)
• Време за работа (от пълно зареждане до 
изтощаване): Употреба за 2 седмици или 14 

пълни измивания на устата
• Време на работа: Сменяйте накрайниците на 
всеки 6 месеца

Power
• Напрежение: Мултистандартно зарядно 
устройство

Сервиз
• Гаранция: 2 години ограничена гаранция
•
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