Sonicsähköhammasharja
FlexCare Platinum
3 harjaustilaa, 3 tehoa
2 harjaspäätä
Paineanturi
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Useita teknisiä hienouksia räätälöityyn
puhdistukseen
”Hammasharjojen Bugatti Veyron” Telegraph-lehden mukaan!
Philips Sonicare FlexCare Platinum -sähköhammasharja auttaa kohentamaan
ikenien terveyttä kahdessa viikossa. Se poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia
hampaiden väleistä kuin tavallinen hammasharja. Paineanturi ilmoittaa, jos harjaat
liian kovaa. Pitkulainen harjaspää ulottuu helposti suun takimmaiseenkin osaan.
Kokeile 60 päivän ajan!<br>”Uusi Philips Sonicare FlexCare Platinum ei ole mikään
kuurausharja. Se on hammasharjojen Bugatti Veyron”, Paul Davies kirjoittaa
brittiläisessä Telegraph-lehdessä.
Tehokas puhdistus
Poista jopa 7 kertaa enemmän plakkia InterCare-harjaspäällä*
Ainutlaatuinen tekniikkamme takaa tehokkaan mutta hellävaraisen puhdistuksen
Optimaalinen harjaustulos
Valittavana on 3 harjaustilaa ja 3 tehoasetusta
Suunniteltu sinua varten
Pitkä akunkesto ja matkakotelo
Kahden minuutin tehokas harjaus ajastimen avulla
Varoittaa, jos painat liian kovaa
Parantaa todistetusti suun terveyttä
Terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa
Turvallista ja hellävaraista suun hoitoa

Sonic-sähköhammasharja
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Kohokohdat
Poista jopa 7 kertaa enemmän plakkia

Liian paljon painetta?

puhdistamiseen, ja Smartimer ilmoittaa
puolestaan, kun kokonaisaika on kulunut.
Yhdessä nämä ajastimet auttavat sinua
saavuttamaan suositellun harjausajan kerrasta
toiseen.
Harjaa huoletta

Valitsemalla InterCare-harjaspään saat
terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa.
Erityisen pitkät harjakset auttavat poistamaan
enemmän plakkia myös vaikeapääsyisistä
paikoista ja hampaiden väleistä, mikä pitää
ikenet terveinä.
Huolehdi ikenistä

Et ehkä itse huomaa, kun harjaat liian
voimakkaasti, mutta FlexCare Platinum pitää
sinut ajan tasalla. Jos käytät liian suurta
voimaa, kahvassa oleva valo vilkkuu. Se
muistuttaa sinua, että voit harjata hellemmin ja
antaa harjan tehdä työt. Seitsemän
kymmenestä ihmisestä oli sitä mieltä, että
tämä ominaisuus auttoi heitä tulemaan
paremmaksi harjaajaksi.
Philips Sonicare -tekniikka

Olivatpa tarpeesi mitkä tahansa, FlexCare
Platinum tarjoaa turvallisen harjauksen. Sonictekniikkamme sopii hampaiden puhdistukseen
myös hammasrautojen, paikkojen, kruunujen
ja siltojen kanssa, ja sitä voidaan käyttää
päivittäin iensairausten hoidossa.
Sopii elämäntyyliisi

FlexCare-harjaspään optimaalinen
puhdistusteho tekee ikenistäsi terveemmät jo
kahdessa viikossa. Tavalliseen hammasharjaan
verrattuna se poistaa ienrajasta jopa 7 kertaa
enemmän plakkia.
3 harjaustilaa, 3 tehoasetusta

Tehokas äänivärähtely muuntaa
hammastahnan plakkia irrottaviksi kupliksi,
jotka tunkeutuvat syvälle hammasväleihin ja
ienrajaan. Samaan aikaan hampaasi
puhdistetaan 31 000 hellävaraisella mutta
tehokkaalla harjausliikkeellä eli tavalliseen
hammasharjaan verrattuna saat kuukauden
harjausmäärän vain kahdessa minuutissa.
QuadPacer ja Smartimer

FlexCare Platinum puhdistaa tehokkaasti.
Kolmen tehoasetuksen avulla saat puhdasta
jälkeä ja kolme harjaustilaa sopii erilaisiin
tarpeisiin: Clean-tila puhdistaa tehokkaasti
joka päivä, White poistaa pintavärjäytymiä ja
Clean sopii päivittäiseen käyttöön.
Hampaiden huolellinen harjaus kestää vain
kaksi minuuttia. QuadPacer kertoo, kun olet
käyttänyt optimaalisen ajan suun eri osien

Ensiluokkaisessa matkakotelossa säilytät
hammasharjaa hygieenisesti, ja pienikokoinen
matkalaturi huolehtii virransaannista matkoilla.
Yksi täysi lataus riittää normaalissa käytössä
kahdeksi viikoksi, joten et joudu tinkimään
raikkaasta tunteesta matkoillakaan.
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Tekniset tiedot
Harjaustilat
Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas
päivittäinen puhdistus
Ikenien suojaus: Hieroo hellästi ikeniä
Valkaisu: Poistaa tummentumia
3 tehoa: Matala, Keskipaksu, Korkea
Pakkauksen sisältö
Rungot: 1 FlexCare Platinum -kahva
Harjaspäät: 1 InterCare Standard -harjaspää, 1
InterCare Compact -harjaspää
Laturi: 1
Kuljetuslaukku: 1
Muotoilu ja pinnoitus
Väri: Platinanharmaa

Puhdistusteho
Nopeus: Jopa 31 000 harjausliikettä
minuutissa
Suorituskyky: Poistaa jopa 7 kertaa enemmän
plakkia
Terveysedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo
kahdessa viikossa
Valkaiseva ominaisuus: Auttaa poistamaan
tummentumia luonnollisesti
Ajastin: Smartimer ja Quadpacer
Paineanturi: Varoittaa rungon värinällä
Helppokäyttöinen
Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni
napsautettavat harjaspäät
Harjausaika: Jopa 3 viikkoa**
Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun
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tilan
Runko: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
Näyttö: Valaistu näyttö
Tekniset tiedot
Paristo: ladattava
Akun/pariston tyyppi: Litiumioni
Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 3
viikkoa**
Virta
Jännite: 110-220 V
Huolto
Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* *perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin
harjauskertaan puhdistustilassa
* Verrattuna tavallisen hammasharjan käyttöön
yksistään

