Fogköztisztító Újratölthető
AirFloss
1 fúvófejjel

HX8241

Nem használ fogselymet? Akkor használjon
AirFloss-t.
Eltávolítja a lepedéket, ott is, ahol a fogmosás nem
Azok számára, akik nem használnak fogselymet következetesen, az AirFloss
egyszerű módot biztosít a fogak közötti tisztításhoz. Az AirFloss egyaránt
használható szájvízzel vagy vízzel. Egyedülálló, levegőt és mikrocseppeket
alkalmazó technológiája segít eltávolítani a lepedéket a nehezen elérhető
helyeken is.
Tiszta eredmény 30 másodperc alatt
Tisztítsa meg teljes szájüregét csupán 30 másodperc alatt
Irányítsa a megfelelő helyre, nyomja meg, és már tisztíthat is!
Hozzájárul az egészségesebb szokások kialakításához
Egyszerűen növelheti a fogak közötti tisztítás hatékonyságát
Javítja a száj higiéniáját
Több lepedéket távolít el a fogközökből
Egészségesebb fogíny mindössze két hét alatt
Segíti a fogszuvasodás megelőzését a fogközökben
Egyszerű használat
Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia
Kényelmes, ergonomikus kialakítású nyél
A könnyű pozicionálást irányítófej segíti
Egy-egy fúvófej minden családtagnak
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Fénypontok
Egyszerűen elkezdheti

Irányítófej

Egészségesebb fogíny

A fogközök tisztítása nagyon fontos a
szájhigiénia szempontjából. Az AirFloss
fogköztisztítóval egyszerűen megtisztíthatja a
fogak közötti rések mélyét, ez elősegíti az
egészségesebb szokások kialakítását. A nem
rendszeres fogselyemhasználók 96%-a három
hónap után is folytatta az AirFloss heti
legalább négyszeri használatát.

A karcsú, hajlított fej és az irányítófej segít,
hogy könnyedén a megfelelő helyre irányítsa a
fúvófejet. Csúsztassa végig az irányítófejet az
ínyvonal mentén, amíg az meg nem állapodik
a következő két fog között.

Klinikailag bizonyított, hogy a Sonicare
AirFloss használatával mindössze két hét alatt
egészségesebb lesz a fogíny.
Segíti a fogszuvasodás megelőzését

Tisztítás 30 másodperc alatt

Több lepedéket távolít el a fogközökből

Több lepedéket távolít el a fogközökből
Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó
technológia

Az AirFloss-szal a teljes szájüreg megtisztítása
csupán 30 másodpercet vesz igénybe. Csak
nyomja meg a gombot egyszer egy fújásért,
majd ezt ismételje meg a készülék mozgatása
közben. Az új automatikus fújás funkció
használatához csak tartsa lenyomva a gombot,
és mozgassa az irányítófejet. A készülék
másodpercenként automatikusan megismétli a
fújást.
Könnyen utántölthető tartály

Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó
technológia

Szájvízzel vagy vízzel is feltöltheti a nyélen
lévő tartályt, majd célozzon és tisztítson - a
friss leheletért. A tartály akár két használathoz
is elegendő folyadékot tárol.

A fogkefével elérhetetlen lepedék gyengéd
eltávolításával a Sonicare AirFloss segít
megelőzni a fogak közötti területen kialakuló
fogszuvasodást.
Ergonomikus fogantyú
A kényelmes, ergonomikus kialakításnak és a
csúszásmentes nyélnek köszönhetően az
AirFloss könnyen irányítható a szűk helyeken
is.
Színes fúvófejek
A praktikus fejtartónak és a színes fúvófejeknek
köszönhetően minden családtagnak egy
szempillantás az AirFloss használata.
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Műszaki adatok
Egyszerű használat
Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
Akkumulátor-jelző: A villogó fény az
akkumulátor alacsony töltöttségi szintjét jelzi
Akkumulátor élettartam: Akár 2 hét
Fúvófej rendszer: Könnyű felhelyezés
Műszaki adatok
elem: Újratölthető
Élettartam: 6 havonta cserélje a fúvófejet
Elemtípus: Lítium-ionos
Töltési idő: 24 óra a teljes feltöltéshez

Tápellátás
Feszültség: Többfeszültségű töltő
Szerviz
Jótállás: 2 év korlátozott garancia
Tartozékok
AirFloss nyél: 1
AirFloss Nozzle: 1, 3
Töltő: 1 többfeszültségű töltő
Fúvófejtartó: 1
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Fogmosási teljesítmény
Teljesítmény: Akár ötször több lepedéket távolít
el*
Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny
mindössze két hét alatt
Automatikus fújás funkció: A teljes szájüreg
megtisztítása 30 másodperc alatt
Fúvófejek: A legjobb eredmény érdekében 6
havonta cserélje
Kivitelezési jellemzők
Szín(ek): Fehér almazölddel

* mint önmagában a hagyományos fogmosás

