
Електрическа звукова

четка за зъби

FlexCare Platinum

  3 режима, 3 интензитети

2 глави за четка

Със сензор за натиск

 

HX9112/02 Изключително почистване между зъбите
Премахва до 7 пъти повече плака между зъбите*

С девет уникални възможности за четкане, интуитивен датчик за натиска и усъвършенствана

технология на главата на четката, Philips Sonicare FlexCare Platinum отива отвъд

традиционното почистване, за да предостави изключително премахване на плаката и

подобрено здраве на венците.

Дълбоко почистване

Премахнете до 7 пъти повече плака с нашата глава на четка InterCare*

Нашата уникална технология ви предлага мощно и нежно почистване

Оптимизирайте миенето на вашите зъби

Изберете от 3 режима и 3 настройки за интензитет

Проектирани по ваша мярка

Дълъг живот на батерията и калъф за пътуване

Таймери, които насърчават 2 пълни минути почистване

Предупреждава ви, ако натискате прекалено силно

Доказано подобрява здравето на устата

Подобрява здравето на венците само за 2 седмици

Безопасно и нежно за нуждите на вашето орално здраве
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Акценти

Премахнете до 7 пъти повече плака

Щракнете върху нашата четка InterCare за

подобряване на здравословното състояние на

венците само за 2 седмици. По-дългите косъмчета

помагат за отстраняване на повече плака в

труднодостъпните места и между зъбите за здрави

венци.

Грижете се за вашите венци

Благодарение на оптималното почистване от FlexCare

вашите венци ще станат по-здрави за 2 седмици.

Отстранявайки до 7 пъти повече плака по линията на

венците, отколкото с ръчна четка за зъби, ще се

сдобиете с най-здравата си усмивка.

3 режима и 3 настройки за интензитет

С FlexCare Platinum вие ще изпитате истинско

дълбоко почистване. Нашите 3 настройки на

интензитета ви дават възможност да подсилите

почистването, а 3-те режима отговарят на

конкретните ви нужди: режим Clean – за

великолепно ежедневно почистване, White – за

отстраняване на повърхностните петна и Clean за

изключително ежедневно почистване.

Твърде голям натиск?

Възможно е да не обърнете внимание, че четкате

твърде силно, но нашата FlexCare Platinum ще

забележи. Ако прилагате твърде голям натиск,

дръжката ще започне леко да пулсира. Това е

напомняне да намалите натиска и да дадете

възможност на главата на четката да свърши работата

си. 7 от 10 човека установиха, че тази функция им е

помогнала да четкат зъбите си по-добре.

Технология Philips Sonicare

Мощните звукови вибрации разбиват пастата ви за

зъби на балони за отстраняване на плака и ги

избутват дълбоко между зъбите и линията на

венците. В същото време по вашите зъби

преминават 31 000 нежни и ефективни движения на

четката. Само за 2 минути получавате почистване за

период от един месец с ръчна четка за зъби.

QuadPacer и Smartimer

Необходими са само 2 минути за цялостно

почистване на вашите зъби. Нашият QuadPacer ви

уведомява, когато сте преминали оптималното

количество време за всяка част от устата ви, докато

нашият Smartimer сигнализира, когато общото ви

време свърши. Заедно те ви помагат да достигнете

препоръчителното време за почистване всеки път.

Почиствайте зъбите си с увереност

Каквито и специфични нужди да имате, може да сте

уверени в безопасното почистване с FlexCare

Platinum. Нашата звукова технология е подходяща за

използване с брекети, пломби, корони и фасети и

дори може да се използва във всекидневното

лекуване на заболяване на венците.

Проектирано да подхожда на стила ви на живот

Нашият първокласен калъф за пътуване ви позволява

да съхранявате хигиенично четката си за зъби, а

компактното ни зарядно устройство за пътуване ви

помага да бъдете във върхова форма, докато сте в

движение. Ще се наслаждавате на две седмици

редовно използване само от едно пълно зареждане,

така че да бъдете в движение означава, че няма

нужда да пропуснете онова свежо чувство.
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Спецификации

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Gum Care: Нежно масажира венците

White: Премахва повърхностните петна

3 степени на интензивност: Ниско, Средно, Високо

Включени в комплекта

Дръжки: 1 FlexCare Platinum

Глави за четка: 1 InterCare стандартна, 1 InterCare

компактна

Зарядно устройство: 1

Калъф за пътуване: 1

Дизайн и покритие

Цвят: Платинено сиво

Работни показатели при почистване

Скорост: До 31 000 движения на четката/мин

Представяне: Премахва до 7 пъти повече плака*

Лечебен ефект: Подобрява здравето на венците

само за две седмици

Предимства на избелването: Помага за естественото

премахване на петна

Таймер: Smartimer и Quadpacer

Сензор за натиск:

Вибрираща дръжка, за да предупреждава

потребителя при по-голям натиск върху зъбите

Лесна употреба

Система на главата за четка: Лесно поставяне на

главите с щракване

Време за почистване: До 3 седмици**

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор

показва състоянието на батерията

Дръжка:

Тънък и ергономичен дизайн

Дисплей: Осветен дисплей

Технически данни

Батерия: Акумулаторна

Тип батерия: Литиево-йонна

Време за работа (от пълно зареждане до

изтощаване): До 3 седмици**

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

* *въз основа на два периода от двуминутно миене на ден в режим

clean

* Сравнение с ръчно миене на зъби
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