Tussen de tanden,
oplaadbaar
AirFloss
met 1 spuitkop
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Flost u niet? AirFloss dan!
Verwijdert tandplak op plekken waar een tandenborstel niet
kan komen
Als u niet regelmatig ﬂost, is AirFloss een eenvoudige oplossing voor reiniging
tussen de tanden. AirFloss kan worden gebruikt in combinatie met (mond)water
en is voorzien van een unieke technologie die gebruikmaakt van lucht en
microdruppels om tandplak te verwijderen op moeilijk bereikbare plekken.
Gebitsreiniging binnen 30 seconden
Reinigt uw hele mond in slechts 30 seconden
Richt. Druk. Schoon!
Helpt een gezonde gewoonte te ontwikkelen
Een gemakkelijke manier om beter schoon te maken tussen de tanden
Verbetert de mondhygiëne
Verwijdert meer tandplak tussen de tanden
Helpt de gezondheid van het tandvlees te verbeteren in slechts twee weken
Helpt gaatjes tussen de tanden te voorkomen
Gebruiksvriendelijk
Technologie met lucht en microdruppels
Comfortabel ergonomisch handvat
Geleidetip voor juiste plaatsing
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Kenmerken
Technologie met lucht en microdruppels

knop ingedrukt en beweegt u de geleidetip van
ruimte naar ruimte. Het apparaat geeft elke
seconde automatisch een luchtstoot.

Geleidetip

Gezonder tandvlees

Technologie met lucht en microdruppels
Een gemakkelijke manier om te beginnen
Het is klinisch bewezen dat de Sonicare
AirFloss de gezondheid van het tandvlees in
slechts twee weken verbetert.

De slanke, gebogen spuitkop maakt het
eenvoudig om het apparaat goed te plaatsen.
Beweeg de spuitkop gewoon langs het
tandvlees over het oppervlak van de tand tot de
tip de ruimte tussen de tanden bereikt.
Helpt gaatjes te voorkomen

Eenvoudig te vullen reservoir

Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor
totale gezondheid van uw mond. AirFloss is
een gemakkelijke manier om dieper tussen
tanden schoon te maken en helpt u een
gezonde gewoonte te beginnen. 96% van
mensen die voorheen niet regelmatig ﬂosten,
bleef de AirFloss na drie maanden vier of meer
dagen per week gebruiken.
Schoon in 30 seconden

Met de AirFloss duurt het reinigen van uw hele
mond slechts 30 seconden. Houd gewoon de
knop ingedrukt om het apparaat één keer te
activeren, beweeg de geleidetip en herhaal de
handeling. Als u de nieuwe automatische
activeringsfunctie wilt gebruiken, houdt u de

Vul het reservoir op het handvat met
mondspoeling of water voor een verfrissende
reiniging, richt het apparaat en druk op de
knop. Het reservoir is groot genoeg voor
maximaal twee keer gebruiken.

De Sonicare AirFloss spoelt tandplak dat na
het poetsen is blijven zitten voorzichtig weg en
helpt zo gaatjes in de ruimte tussen de tanden
te voorkomen.
Verwijdert meer tandplak tussen de tanden

Verwijdert meer tandplak tussen de tanden
Ergonomisch handvat
De AirFloss, die is ontworpen om eenvoudig te
bewegen in kleine ruimten, heeft een
comfortabel ergonomisch handvat en een
antislipgreep.
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Speciﬁcaties
Gebruiksgemak
Handvat: Slank, ergonomisch design
Batterij-indicator: Knipperend: de batterij is
bijna leeg
Levensduur accu: Tot 3 weken indien volledig
opgeladen
Spuitkopsysteem: Eenvoudig te plaatsen en
verwijderen
Technische speciﬁcaties
Batterij: Oplaadbaar
Gebruiksduur: Vervang de spuitkop iedere 6
maanden
Batterijtype: Lithium-ion
Laadtijd: 24 uur om volledig op te laden

Vermogen
Voltage: Oplader voor verschillende voltages
Service
Garantie: 2 jaar beperkte garantie
Meegeleverde artikelen
AirFloss-handvat: 1
AirFloss-spuitkop: 1
Docking station: 1 oplader voor verschillende
voltages
Spuitkophouder: 1
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Reinigingsprestaties
Performance: Verwijdert tot vijf keer meer
tandplak*
Gezondheidsvoordelen: Verbetert gezondheid
van tandvlees in slechts twee weken
Functie voor automatische activering: Reinigt
de hele mond in 30 seconden
Mondstukken: Voor de beste resultaten om de
zes maanden vervangen
Ontwerpspeciﬁcaties
Kleur(en): Wit met groene accenten

* dan alleen handmatig poetsen

