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HX8221/02
Vai nepatīk tīrīt ar zobu diegu? Izmantojiet

AirFloss.

Likvidē aplikumu vietās, kur to nespēj zobu birste

Cilvēkiem, kas regulāri netīra zobus ar zobu diegu, AirFloss ir vienkāršs paņēmiens

zobstarpu tīrīšanai. AirFloss var izmantot kopā ar mutes skalošanas līdzeķliem vai

ūdeni, un tam ir unikāla gaisa un mikropilienu tehnoloģija, kas palīdz likvidēt

aplikumu grūti aizsniedzamās vietās.

Tīri zobi 30 sekundēs

Iztīra visu muti tikai 30 sekundēs

Novietojiet. Nospiediet. Notīriet!

Uzlabo mutes veselību

Palīdz uzlabot smaganu veselību tikai divās nedēļās

Palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem

Likvidē līdz 5x vairāk aplikuma starp zobiem*

Vienkārša lietošana

Pieskāriena tehnoloģija

Zobu starpu tīr. uzgalis nodrošina pareizu novietojumu

Ērts ergonomisks rokturis

Palīdz izkopt veselīgus ieradumus

Viegls veids, kā uzlabot zobstarpu tīrību
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Izceltie produkti

Gaisa un mikropilienu tehnoloģija

AirFloss izmanto unikālu gaisa un mikropilienu

tehnoloģiju, kas nodrošina zobstarpu tīrīšanu ar

ātru saspiesta gaisa un ūdens vai mutes

skalošanas līdzekļa plūsmu. Turklāt izmantot

viena skāriena aktivizācijas pogu ir tikpat

vienkārši kā izmantot datora peles pogu.

30 sekunžu tīrīšana

Izmantojot AirFloss, visas mutes tīrīšana ilgst

tikai 30 sekundes. Vienkārši vienreiz

nospiediet pogu vienai tīrīšanas darbībai, pēc

tam pārejiet pie nākamās zobstarpas un

atkārtojiet. Lai izmantotu jauno automātiskās

strūklas funkciju, turiet pogu nospiestu un

pārvietojiet zobstarpu tīr. uzgali. Ierīce izdos

strūklu ik pēc sekundes.

Labāka smaganu veselība

Klīniski apstiprināts, ka Sonicare AirFloss

uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās.

Viegli uzpildāms nodalījums

Uzpildiet nodalījumu rokturī ar vai nu mutes

skalošanas līdzekli, vai ūdeni muted dobuma

svaigumam, pēc tam novietojiet uzgali un

nospiediet pogu. Nodalījumā ietilpst

pietiekami daudz šķidruma divām lietošanas

reizēm.

Zobu starpu tīr.

Plānā izliektā sprausla un zobu starpu tīr.

uzgalis ļauj viegli atrast pareizo pozīciju.

Vienkārši virziet gar zoba virsmu smaganu

līnijas tuvumā, līdz uzgalis iesēžas gropē starp

zobiem.

Ergonomisks rokturis

Izstrādāta ērtai lietošanai šaurās vietās,

AirFloss ir ērts ergonomisks rokturis un

neslīdoša virsma.

Palīdz novērst caurumu veidošanos

Saudzīgi noskalojot aplikumu, ko nevar iztīrīt ar

zobu birsti, Sonicare AirFloss palīdz novērst

caurumu veidošanos starp zobiem.

Notīra vairāk aplikuma

Zobstarpu tīrīšana ir svarīga jūsu mutes

veselības daļa. Sonicare AirFloss izmantots

gaiss un mikropilienu tehnoloģija, lai noņemtu

līdz 5x vairāk aplikuma starp zobiem, nekā tīrot

tikai ar zobu birsti.

Philips videi draudz. logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde un utilizācija,

un uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Vienkārša izmantošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Baterijas indikators: Mirgošana norāda zemu

baterijas līmeni

Baterijas darbmūžs: Līdz 3 nedēļām pēc

pilnas uzlādes

Uzgaļu sistēma: Viegla uzspraušana un

noņemšana

Tehniskā specifikācija

Baterija: Uzlādējams

Darbības laiks: Nomainiet uzgali ik pēc 6

mēnešiem

Baterijas tips: Litija JONU

Uzlādes ilgums: 24 stundas līdz pilnai uzlādei

Strāvas padeve

Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

Komplektā iekļautie piederumi

AirFloss uzgalis: 1

Lādētājs: 1 daudzspriegumu lādētājs

Uzgaļu tureklis: 1

Tīrīšanas veiktspēja

Sniegums: Likvidē līdz pat 5X vairāk aplikuma*

Veselības ieguvumi: Uzlabo smaganu veselību

tikai divās nedēļās

Autom. strūklas funkcija: Iztīra visu muti 30

sek.

Uzgaļi: Lai iegūtu vislabākos rezultātus,

mainiet ik pēc 6 mēn

Dizains un apdare

Krāsa: Rozā

Uzgaļa krāsa: Rozā ar baltu galu

* nekā tikai ar zobu birsti
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