
AirFloss Ultra —
zobstarpu tīrītājs

 
Ar ProtectiveClean

Iebūvēts spiediena sensors

1 tīrīšanas režīms

1 BrushSync funkcija

 

HX8443/71

Veselīgākas smaganas 2 nedēļu laikā**

nodrošinātas*

Izstrādāta neregulāriem zobu diegotājiem

Cilvēkiem, kas regulāri netīra zobus ar zobu diegu, AirFloss Pro/Ultra**** uzgalis ir

vienkāršākais paņēmiens efektīvai zobstarpu tīrīšanai. AirFloss Pro/Ultra var

izmantot kopā ar mutes skalošanas līdzekļiem vai ūdeni, un ir klīniski apstiprināts,

ka tas uzlabo smaganu veselību tik pat efektīvi kā zobu diegs.**

Inovatīvas tehnoloģijas

Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās

Viegls atgādinājums tīrīt maigi un saudzīgi

Savieno viedo zobu birstes rokturi ar viedajiem uzgaļiem

Zobu birstes uzgaļi maksimālam rezultātam un pacientu labsajūtai

Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija

Uzlabo mutes veselību

Likvidē aplikumu līdz 99,9%***

Klīniski apstiprināts, ka tā efektivitāte smaganu veselības uzlabošanā ir vienlīdz laba

kā zobu diegam**

Palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem

Izcila tehnoloģija

Gaisa un mikropilienu tehnoloģija

Augstas veiktspējas uzgalis

Trīskāršas strūklas pielāgošanas iestatījumi
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Izceltie produkti

Uzlabo smaganu veselību

InterCare sukas uzgalim ir īpaši gari, blīvi

izvietoti augstas kvalitātes sariņi, kas piekļūst

aplikumam dziļi zobu starpās. Ir klīniski

pierādīts, ka šis uzgalis samazina smaganu

asiņošanu un iekaisumu tikai divu nedēļu

laikā.

BrushSync tehnoloģija

Tehnoloģija ar mikročipu nosaka izmantoto

gudru zobu birstes uzgali un sinhronizē to ar

gudro zobu birstes rokturi. Gudrais rokturis un

gudrie uzgaļi ir jaudīga kombinācija, kurā ļauj

izveidot smart pārī un atgādina par smart

uzgaļa nomaiņu.

Viedā nomainīšanas atgādināšanas funkcija

Visi zobu birstes uzgaļi ar laiku nolietojas.

Philips tam ir radis risinājumu — viedā birstes

uzgaļu atpazīšanas tehnoloģija nosaka, cik ilgi

pacients ir lietojis konkrēto uzgali, kā arī to, cik

spēcīgi ar to ir tīrīts. Kad būs pienācis laiks

veikt uzgaļa nomaiņu, rokturī iedegsies

gaismiņa un atskanēs īss skaņas signāls.

Tādējādi pacienti var būt pārliecināti, ka birstes

uzgalis vienmēr ir vislabākajā darba kārtībā.

Pārāk liels spiediens?

Pacienti var pat nepamanīt, ka tīra zobus ar

pārmērīgu spēku, bet to pamanīs viņu zobu

birste. Līdzko uz smaganām tiks izdarīts

pārmērīgs spiediens, zobu birste ar skaņas

signālu aicinās spiedienu samazināt.

Philips Sonicare tehnoloģija

Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas

tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem

un tās birstes kustības atdala un notīra

aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

Likvidē aplikumu līdz 99,9%

AirFloss Pro/Ultra likvidē aplikumu līdz 99,9%

tīrītajās zonās.***

Mikropilienu tehnoloģija

Mūsu unikālā tehnoloģija, kurā apvienota

gaisa un mutes skalošanas līdzekļa vai ūdens

plūsma. Rezultāti ir klīniski apstiprināti.

Rezultāts ir efektīva un saudzīga zobstarpu un

smaganu līnijas tīrīšana.

Labāka smaganu veselība

Ir klīniski apstiprināts, ka Philips Sonicare

AirFloss Pro/Ultra uzgalis uzlabo smaganu

veselību tik pat efektīvi kā zobu diegs.** Palīdz

uzlabot smaganu veselību tikai divu nedēļu

laikā.

Palīdz novērst caurumu veidošanos

Saudzīgi notīrot aplikumu, ko nevar noņemt ar

zobu birsti, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra

uzgalis palīdz novērst caurumu veidošanos

starp jūsu zobiem.
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Specifikācijas

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

2 intensitātes pakāpes: Zema, Augsta

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturis: 1 ProtectiveClean

Suku uzgaļi: 1 i InterCare standarta uzgalis, 1

W2c Optimal White, kompakts

AirFloss Pro/Ultra rokturis: 1

AirFloss Pro/Ultra uzgalis: 1

Lādētājs: 1

Dizains un apdare

Krāsa: Balts ar pelēkiem akcentiem, Gaiši zila

Tīrīšanas veiktspēja

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Sniegums: Likvidē aplikumu līdz 99,9%**

Veselības ieguvumi: Samazina caurumu

veidošanās risku, Iztīra visu muti 60 sek.,

Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Rokturis

vibrē, lai brīdinātu lietotāju

Taimeris: Quadpacer un SmarTimer

Klīniski apstiprināti rezultāti: Tikpat efektīvs

kā zobu diegs, smaganu veselības

uzlabošanai, aplikuma likvidēšanai, smaganu

asiņošanas samazināšanai

Pielāgojami iestatījumi: Automātiska strūkla

vai manuāla strūkla,

Vienkārša/dubulta/trīskārša strūkla***

Labākiem rezultātiem: Nomainiet uzgali ik pēc

6 mēnešiem

Smart sensoru tehnoloģija

Spiediena sensors: Brīdina, ja tīrot tiek lietots

pārmērīgs spiediens

BrushSync uzgaļa nomaiņas atgādinājums:

Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomaiņas brīdi

Vienkārša lietošana

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes

uzgaļi

Nomaiņas atgādinājums: Izcila rezultāta

nodrošināšanai katru reizi, iedegas

atgādinājuma ikona

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda

baterijas statusu, Roktura LED indikatori

norāda uzlādes līmeni

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 2 nedēļām

Baterijas darbmūžs: 1-3 nedēļas*****

Uzgaļa piederums: Viegla uzspraušana un

noņemšana

Tehniskā specifikācija

Baterija: Uzlādējams

Akumulatora tips: Litija jonu

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 2

nedēļām

Uzlādes ilgums: 24 stundas līdz pilnai uzlādei

Strāvas padeve

Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

* vai arī atdosim jūsu naudu.

* izmantojot kopā ar parasto zobu birsti un antibakteriālo

skalošanu, pacientiem ar viegli līdz izteiktu gingivītu.

AirFloss ir izstrādāts, lai palīdzētu neregulāriem zobu

diegu lietotajiem izveidot veselīgu ikdienas zobstarpu

tīrīšanas rutīnu. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet

www.philips.com/airfloss/faq.

* *Laboratorijas pētījumi; faktiskie rezultāti mutes vidē

var atšķirties.

* * * * AirFloss Ultra un Pro ir viens un tas pats produkts,

bet tas var būt nosaukts dažādi atkarībā no valsts un

televīzijas kanāla.

* * * * * atkarībā no izmantotā strūklas iestatījuma
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