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Com sensor de pressão
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Limpeza excepcional entre os dentes
Remove até 7x mais placa entre os dentes*

Com nove opções de escovação exclusivas, um sensor de pressão intuitivo e a

tecnologia da cabeça da escova avançada, o Philips Sonicare FlexCare Platinum

vai além da limpeza tradicional para fornecer remoção de placas excepcional e

saúde da gengiva aprimorada.

Ajuda você a seguir orientações de escovação recomendadas

Alerta quando você está escovando com muita força

Os temporizadores incentivam a escovação completa

Oferece uma experiência de escovação personalizada

Personalize seu modo e intensidade

Fornece uma limpeza excepcional para dentes e gengivas

Tecnologia sônica para melhorar a saúde bucal

Remove até 7x mais placa entre os dentes

Melhoria da saúde das gengivas em duas semanas clinicamente comprovada

A nova cabeça de escovação InterCare oferece uma limpeza interdental avançada

Adéqua-se ao seu estilo de vida

Bateria com duração de três semanas entre as cargas

Prático estojo de transporte e carregador
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Destaques

Total de 9 experiências de escovação

A FlexCare Platinum permite a escolha entre

três modos de limpeza — Clean (Limpar),

White (Branquear) ou Gum Care (Cuidados

com a gengiva) — e três ajustes de

intensidade — Baixo, Médio ou Alto — criando

a escovação perfeitamente adaptada a você.

Melhora a saúde da gengiva em duas

semanas

Com um modo especial de "Cuidados com a

gengiva", que proporciona limpeza focada e

ajuda a reduzir sangramentos e inflamações.

Está comprovado clinicamente que a FlexCare

Platinum melhora a saúde da gengiva em

apenas duas semanas.

Tecnologia InterCare de cabeça de escovação

Com cerdas extralongas que alcançam mais

fundo entre os dentes e ao longo da linha da

gengiva, nossa nova cabeça de escovação

InterCare possui tecnologia avançada de

limpeza para remoção da placa e polimento

dos dentes. Também possui cerdas que

desbotam de azul para branco, avisando a

hora da troca da cabeça de escovação.

Tecnologia sônica

Diferente de uma escova de dentes elétrica

tradicional, a Philips Sonicare possui a

tecnologia sônica patenteada. A ação de

limpeza dinâmica exclusiva da Sonicare

desliza facilmente entre os dentes, removendo

suavemente e com eficácia a placa bacteriana

interdental e ao longo da linha da gengiva.

Alcança mais fundo entre os dentes

A FlexCare Platinum alcança fundo entre os

dentes, garantindo melhor remoção da placa.

Está clinicamente comprovado que ela remove

7x mais placa entre os dentes do que uma

escova de dentes manual.

Sensor intuitivo de pressão

A FlexCare Platinum possui um sensor intuitivo

exclusivo de pressão que ajuda a reduzir a

escovação mais agressiva. O cabo vibra

suavemente informando quando você está

aplicando muita pressão.

Bateria com duração prolongada

Com a carga completa, a FlexCare Platinum

tem duração da bateria suficiente para três

semanas de uso regular.

QuadPacer e Smartimer

A FlexCare Platinum oferece dois

temporizadores que incentivam a escovação

completa. O cronômetro de intervalo

QuadPacer indica o momento de mover a

escova para outro quadrante da boca,

enquanto o Smartimer ajuda você a usar o

tempo de escovação de dois minutos

recomendado pelos dentistas.

Estojo de transporte e carregador

É fácil levar a sua FlexCare Platinum onde

você quiser nesse estojo de transporte fácil de

guardar e com carregador de viagem compacto.
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Especificações

Modos

Limpeza: Para uma limpeza diária excepcional

Cuidado com a gengiva: Massageia

suavemente gengivas

Branco: Remove manchas na superfície

3 intensidades: Baixo, Médio, Alto

Itens inclusos

Cabo: 1 FlexCare Platinum

Cabeças de escovação: 2 InterCare padrão

Carregador: 1

Higienizador UV: N

Estojo de transporte: 1

Design e acabamento

Cor: Branco c/ painel frontal metálico

Alto desempenho de limpeza

Veloc.: Até 6.2000 movimentos de escovação

por minuto

Desempenho: Remove até 7x mais placa*

Benefícios à saúde: Melhora a saúde das

gengivas em apenas duas semanas

Benefícios do branqueamento: Remoção

natural das manchas

Timer: Smartimer e Quadpacer

Sensor de pressão: Cabo vibratório que alerta

o usuário

Fácil de usar

Sistema de cabeça de escovação: Cabeças de

escovação fáceis de encaixar

Tempo de escovação: Até 3 semanas**

Indicador de carga da bateria: A luz indica o

status da bateria

Cabo: Design compacto e ergonômico

Visor: Visor com iluminação

Especificações técnicas

Bateria: Recarregável

Tipo de bateria: Íon de lítio

Tempo de operação (duração da bateria): Até

3 semanas**

Lig/Desl

Voltagem: Bivolt - 110 a 220V

Serviço

Garantia: Garantia de 2 anos

* Comparada com a escovação manual

* *com base em dois períodos de escovações de dois

minutos por dia, no modo Clean
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