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HX8210/22 Nepoužívate zubnú niť? Skúste AirFloss.
Odstraňuje zubný povlak aj tam, kam kefky nedosiahnu

Ak nepoužívate pravidelne zubnú niť, môžete na čistenie medzizubných priestorov

používať zariadenie AirFloss. AirFloss môžete používať s ústnou vodou alebo

obyčajnou vodou. Využíva jedinečnú technológiu zmesi vzduchu a

mikrokvapôčiek, ktorá pomáha odstraňovať zubný povlak na ťažko prístupných

miestach.

Skvelé vyčistenie už za 30 sekúnd

Nasmerujte. Stlačte. Čistite!

Pomáha vytvoriť zdravé návyky

Jednoduchý spôsob na účinnejšie čistenie medzizubných priestorov

Zlepšuje ústnu hygienu

Odstraňuje viac povlaku medzi zubmi

Zlepšuje zdravie ďasien už do dvoch týždňov

Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch

Jednoduché používanie

Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek

Pohodlná, ergonomická rukoväť

Navádzacia špička zabezpečuje správne umiestnenie



Nabíjateľná medzizubná kefka HX8210/22

Hlavné prvky

Jednoduchý spôsob, ako začať

Čistenie medzizubných priestorov je veľmi

dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss

predstavuje jednoduchý spôsob hĺbkového

čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha

vytvoriť si zdravé návyky. Po troch mesiacoch

používania kefky AirFloss až 96 % ľudí, ktorí

používali nepravidelne zubnú niť, aj naďalej

používali kefku AirFloss štyri alebo viac dní do

týždňa.

Odstraňuje viac povlaku medzi zubmi

Odstraňuje viac povlaku medzi zubmi

Nádržka s ľahkým plnením

Naplňte nádobku na rukoväti ústnou vodou

alebo vodou na osviežujúce čistenie, potom

nasmerujte navádzaciu špičku a stlačte

tlačidlo. Objem nádržky vystačí až na dve

čistenia.

Zdravšie ďasná

Je klinicky overené, že kefka Sonicare AirFloss

zlepší do dvoch týždňov zdravie ďasien.

Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu

Jemným vypláchnutím povlaku, ktorý nebol

odstránený zubnou kefkou, pomáha kefka

Sonicare AirFloss predchádzať vzniku zubného

kazu v medzizubných priestoroch.

Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek

Technológia zmesi vzduchu a mikrokvapôčiek

Ergonomická rukoväť

Kefka AirFloss je vybavená pohodlnou a

ergonomickou rukoväťou s protišmykovým

uchopením, ktorá je navrhnutá na jednoduché

manévrovanie v tesných priestoroch.

Navádzacia špička

Tenká zahnutá trysková hubica a navádzacia

špička zjednodušujú správne umiestnenie.

Stačí sa posunúť po povrchu zuba pri ďasne, až

kým špička zapadne do priestoru medzi zubmi.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Jednoduché používanie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Blikanie signalizuje

takmer vybitú batériu

Životnosť batérie: Životnosť plne nabitej

batérie je až 3 týždne

Systém tryskového nástavca: Ľahko sa nasúva

a odpája

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľná

Prevádzkový čas: Vymeňte trysku každých 6

mesiacov

Typ batérie: Lítium-iónová

Čas nabíjania: 24 hodín na úplné nabitie

Príkon

Napätie: Multinapäťová nabíjačka

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Pribalené príslušenstvo

Rukoväť AirFloss: 1

Hubica AirFloss: 1

Nabíjacia jednotka: 1 multinapäťová nabíjačka

Výsledky čistenia

Výkon: Odstraňuje až 5 x viac povlaku*

Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav

ďasien už za dva týždne

Tryskové nástavce: Na dosahovanie najlepších

výsledkov odporúčame meniť každých 6 mes.

Špecifikácia dizajnu

Farba(y): Biela s nádychom zelenej

* než čistenie len ručnou zubnou kefkou
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