
 

Fill&Charge-station

AirFloss

 
Automatisch vullen en opladen

Vult in minder dan 10 seconden

Tot 2 weken mondwater

25% kleiner dan monddouche*

 

HX8460/01

Altijd klaar om te vertrekken
Werkt met alle AirFloss-handvatten

AirFloss is nu nog gebruiksvriendelijker. Het vul- en oplaadstation vult uw handvat

automatisch en houdt het opgeladen, zodat het altijd klaar is voor gebruik.

Wachten is niet meer nodig: onmiddellijk klaar voor een ononderbroken

mondverzorgingsroutine.

De makkelijkste manier voor effectieve reiniging tussen de tanden

Vult automatisch in minder dan 10 seconden

Het reservoir is groot genoeg voor 2 weken mondwater

Houdt uw handvat opgeladen

Past perfect bij uw levensstijl

Onderweg opladen

25% kleiner dan monddouche*



Fill&Charge-station HX8460/01

Kenmerken Specificaties

Vult in minder dan 10 seconden

Wanneer u uw handvat op het station plaatst,

vult het vul- en oplaadstation het handvat snel

met mondwater. Geen gedoe meer met flessen

en geen zorgen meer over morsen.

Tot 2 weken mondwater

Niet meer dagelijks opruimen van gemorste

vloeistof uit een fles, geen zorgen meer over

morsen. Het vul- en oplaadstation bevat voor

meerdere weken mondwater om uw dagelijkse

routine te vereenvoudigen.

Houdt uw handvat opgeladen

Het vul- en oplaadstation houdt uw geplaatste

handvat opgeladen en werkt ook met veel

Philips Sonicare-handvatten.

onderweg

De batterij van uw AirFloss-handvat gaat tot 2

weken mee voordat hij moet worden

opgeladen. Voor langere reizen verwijdert u

gewoon de reisoplader van de voet van het

vul- en oplaadstation. De oplader kan ook

worden gebruikt voor veel Philips Sonicare-

handvatten.

25% kleiner dan monddouche*

Het ontwerp van het vul- en oplaadstation is

aantrekkelijk, compact en minimalistisch, zodat

het op uw wastafelblad en bij het interieur van

uw badkamer past.

Meegeleverde artikelen

Vul- en oplaadstation: 1

Docking station: 1 oplader voor verschillende

voltages

Extra klepje voor AirFloss: 1

Extra klepje voor AirFloss Ultra: 1

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit met grijze accenten

Compatibiliteit

Handvatten van elektrische tandenborstels:

EasyClean, 3-serie, FlexCare, FlexCare+,

FlexCare Platinum, HealthyWhite,

HealthyWhite+

 

* WP 100; WP 660
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