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Nečistíte si mezizubní prostory? Pak používejte
AirFloss.
Odstraňuje plak, který běžné čištění zubů odstranit nedokáže
Pro ty, kteří si nečistí mezizubní prostory pravidelně, zařízení AirFloss nabízí
snadný způsob, jak je začít čistit. Zařízení AirFloss se dá využít i pro čištění vodou
nebo ústní vodou a poskytuje funkci unikátní vzduchové technologie a
technologie mikrokapek, které pomáhají odstranit plak v těžko dostupných
místech.
Dosáhněte vyčištění za 30 sekund
Vyčistí vaše celá ústa za pouhých 30 sekund
Namiřte, stiskněte a čistěte!
Pro zdravější chrup
Pomáhá zlepšit zdraví dásní za pouhé dva týdny
Přispívá ke snížení výskytu dutin mezi zuby
Odstraňuje až 5x více plaku z mezizubních prostor*
Snadné použití
Technologie, která čistí dotykem
Vodicí koncovka zajišťuje správné umístění
Pohodlná ergonomická rukojeť
Pomáhá vybudovat zdravé návyky
Snadná cesta ke zlepšení čištění mezizubních prostor
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Přednosti
Technologie na bázi vzduchu a mikrokapek

Nádržka se snadným plněním

Přispívá ke snížení výskytu dutin

Zařízení AirFloss využívá jedinečnou
technologii na bázi vzduchu a mikrokapek a při
čištění vysílá do vašich mezizubních prostor
dávku stlačeného vzduchu a vody nebo ústní
vody. Tlačítko aktivace jedním dotykem se
ovládá snadno jako počítačová myš.

Naplňte nádržku na rukojeti ústní nebo
osvěžující vodou, namiřte, stiskněte a voda
vystříkne. Nádržka pojme vodu až na dvě
čištění.

Jemným odstraňováním plaku, který čištění
neodstranilo, pomáhá zařízení Sonicare
AirFloss předcházet tvorbě dutin mezi zuby.
Odstraňuje více zubního kamene

Vodicí koncovka

Vyčištění za 30 sekund

Se zařízením AirFloss budou vaše ústa čistá za
pouhých 30 sekund. Jednoduše stiskněte
tlačítko pro jedno čištění, zařízení posuňte
znovu a opakujte. Chcete-li použít funkci
automatického čištění, podržte tlačítko a
posunujte špičku zařízení z místa na místo.
Každou sekundu se čištění automaticky spustí.

Tenká zahnutá tryska a vodicí koncovka
usnadňují správné umístění. Stačí sjet po
povrchu zubu blízko dásně, dokud koncovka
nezapadne do prostoru mezi zuby.

Čištění mezizubních prostor je důležitou
součástí zubní hygieny. Zařízení Sonicare
AirFloss využívá technologii na bázi vzduchu a
mikrokapek a odstraňuje až 5x více plaku
z mezizubních prostor než samotné ruční
čištění.

Ergonomická rukojeť

Pro zdravější dásně

Zařízení AirFloss je navrženo k snadnému
použití v těsných prostorech, a proto disponuje
ergonomickou protiskluzovou rukojetí pro
pohodlnou manipulaci.
Je klinicky ověřeno, že zařízení Sonicare
AirFloss zlepšuje zdraví dásní za pouhé dva
týdny.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips umožňují
snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.
Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti
ochrany životního prostředí v jedné nebo
několika oblastech, na které se společnost
Philips zaměřuje – energetická úspornost,
obalové materiály, nebezpečné látky,
hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá
dlouhá životnost.
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Speciﬁkace
Snadné použití
Rukojeť: Tenký ergonomický design
Indikátor baterie: Blikání dává najevo, že je
baterie téměř vybitá
Životnost baterie: Až 2 týdny při plném nabití
Systém trysky: Snadné zaklapnutí a sejmutí
Technické údaje
Baterie: Nabíjecí
Doba provozu: Trysku vyměňujte každých
6 měsíců
Typ baterie: Lithium-iontová
Doba nabíjení: Úplné nabití za 24 hodin

Spotřeba
Napětí: Nabíječka pro více napětí
Balení obsahuje
Hubice AirFloss: 1
Nabíječka: 1 univerzální nabíječka
Držák hubice: 1

Design a provedení
Barva: Růžová
Barva trysky: Růžová s bílou špičkou

Výkon čištění
Performance: Odstraňuje až 5x více plaku*
Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během
dvou týdnů
Funkce automatického čištění: Vyčistí celá
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ústa za pouhých 30 sekund
Hubice: Pro nejlepší výsledky vyměňujte
každých 6 měsíců

* než samotné ruční čištění zubním kartáčkem

