Nastavek za medzobno
čiščenje – akumulatorski
AirFloss

Z 1 nastavkom

HX8211/02

Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.
Odstranjuje zobne obloge, kjer jih ščetkanje ne more
Za tiste, ki ne nitkajo redno, predstavlja AirFloss enostaven začetek čiščenja med
zobmi. AirFloss lahko uporabljate z ustno ali navadno vodo. Opremljen je z
edinstveno tehnologijo zraka in mikrokapljic za odstranjevanje zobnih oblog na
težko dostopnih mestih.
Očistite v 30 sekundah
V samo 30 sekundah očisti celotna usta
Usmerite. Pritisnite. Očistite.
Pomaga razviti zdravo navado
Enostaven začetek za boljše čiščenje med zobmi
Izboljša zdravje ust
Odstrani več oblog med zobmi
V samo dveh tednih pomaga izboljšati zdravje dlesni
Pomaga preprečevati karies med zobmi
Enostavna uporaba
Tehnologija zraka in mikrokapljic
Udoben ergonomski ročaj
Vodilna konica zagotavlja pravilno namestitev
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Značilnosti
Tehnologija zraka in mikrokapljic

curka, pridržite gumb in vodilno konico
premikajte po delih ust. Curek se samodejno
sproži vsako sekundo.

Pomaga preprečevati karies

Bolj zdrave dlesni

Tehnologija zraka in mikrokapljic

Sonicare AirFloss z nežnim odstranjevanjem
zobnih oblog, ki jih s ščetkanjem niste uspeli
odstraniti, pomaga preprečevati razvoj kariesa
med zobmi.

Enostaven začetek
Sonicare AirFloss klinično dokazano v samo
dveh tednih izboljša zdravje dlesni.

Odstrani več oblog med zobmi

Enostavno polnjenje posode

Čiščenje interproksimalnega področja med
zobmi je zelo pomembno za splošno zdravje
ust. AirFloss omogoča enostavno čiščenje
globlje med zobmi in razvoj zdrave navade. 96
% uporabnikov zobne nitke AirFloss je z
uporabo vsaj štirikrat tedensko nadaljevalo tudi
po treh mesecih.
30-sekundno čiščenje

Odstrani več oblog med zobmi
Zbiralnik na ročaju napolnite z ustno ali
navadno vodo za osvežilno čiščenje, nato pa
usmerite in sprožite. V posodi je dovolj
tekočine za največ dve uporabi.
Vodilna konica

S pripomočkom AirFloss celotna usta očistite v
samo 30 sekundah. Pritisnite gumb za
enkraten curek, nato pa premaknite in ponovite.
Če želite uporabiti novo funkcijo samodejnega

Tanka ukrivljena šoba in vodilna konica
omogočata enostavno izbiro pravilnega
položaja za namestitev. Pomikajte po robu
dlesni, dokler se ne prilega v utor med zobmi.

Ergonomski ročaj
AirFloss je zasnovan za enostavno
manevriranje v tesnih prostorih in ima udoben
ergonomski in nedrseči ročaj.
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Speciﬁkacije
Enostavna uporaba
Ročaj: Tanka ergonomska zasnova
Indikator baterije: Utripanje označuje, da je
baterija šibka
Čas delovanja baterije: Do 3 tedne, ko je
povsem napolnjena
Nastavek: Enostavna pritrditev in odstranitev
Tehnične speciﬁkacije
Baterija: Za polnjenje
Čas delovanja: Šobo zamenjajte vsakih 6
mesecev
Vrsta baterije: Litij-ionska
Čas polnjenja: 24 ur za polno napolnjenost

Napajanje
Napetost: Večnapetostni polnilnik
Servis
Garancija: 2-letna omejena garancija
Priloženi predmeti
Ročaj AirFloss: 1
Šoba AirFloss: 1
Polnilnik: 1 večnapetostni polnilnik
Nosilec šobe: 1
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Učinkovitost čiščenja
Zmogljivost: Odstrani do 5-krat več zobnih
oblog*
Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih
izboljša zdravje dlesni
Funkcija samodejnega curka: Celotna usta
očisti v 30 sekundah
Dodatki: Za najboljše rezultate zamenjajte
vsakih 6 mesecev
Oblikovne speciﬁkacije
Barva: Bela z zelenimi odtenki

* kot samo z uporabo ročne zobne ščetke

