
Nabíjateľná zubná
kefka

FlexCare Platinum

 
3 režimy, 3 stupne intenzity

2 kefkové nástavce

So snímačom tlaku

 

HX9112/02 Výborné vyčistenie medzi zubami
Odstráni až 7 x viac povlaku medzi zubami*

Vďaka jedinečným možnostiam čistenia, intuitívnemu snímaču tlaku a pokročilej

technológii kefkového nástavca prekonáva kefka Philips Sonicare FlexCare

Platinum tradičné štandardy čistenia, poskytuje vynikajúce odstraňovanie

zubného povlaku a zlepšuje zdravie ďasien.

Pomáha dodržiavať odporúčané postupy čistenia zubov

Upozorní vás, ak pri čistení príliš tlačíte na zuby

Časovače podporujúce dôkladné čistenie

Umožňuje prispôsobené možnosti čistenia zubov

Prispôsobte si režim a intenzitu

Poskytuje vynikajúce čistenie zubov a ďasien

Patentovaná zvuková technológia pre zdravšiu ústnu dutinu

Odstráni až 7 x viac povlaku medzi zubmi

Je klinicky overené, že zlepšuje zdravie ďasien už do dvoch týždňov

Nový kefkový nástavec InterCare ponúka vylepšené čistenie medzizubných priestorov

Vyhovuje vášmu životnému štýlu

Batéria vydrží až tri týždne na jedno nabitie

Praktické cestovné puzdro a nabíjačka



Nabíjateľná zubná kefka HX9112/02

Hlavné prvky

Celkovo 9 možností čistenia zubov

Kefka FlexCare Platinum umožňuje výber

z troch čistiacich režimov – čistenie, bielenie

alebo starostlivosť o ďasná – a troch nastavení

intenzity – nízka, stredná, vysoká – aby ste si

mohli vytvoriť postup čistenia presne podľa

svojich potrieb.

Zdravšie ďasná do dvoch týždňov

Je klinicky overené, že kefka FlexCare

Platinum zlepšuje zdravie ďasien už do dvoch

týždňov vďaka špeciálnemu režimu

starostlivosti o ďasná, ktorý sa cielene

zameriava na zmiernenie krvácania a zápalov

ozubnice.

Technológia kefkového nástavca InterCare

Nový kefkový nástavec InterCare s mimoriadne

dlhými štetinami, ktoré siahajú hlboko medzi

zuby a pozdĺž okraje ďasna, ponúka

zdokonalenú technológiu čistenia na

odstránenie povlaku a leštenie zubov, ako aj

štetiny, ktoré vyblednú z modrej na bielu, čím

vám pripomenú, že nastal čas vymeniť kefkový

nástavec.

Patentovaná zvuková technológia

Na rozdiel od klasických elektrických alebo

nabíjateľných zubných kefiek je kefka Sonicare

vybavená patentovanou zvukovou

technológiou. Jedinečné dynamické čistenie

kefky Sonicare privádza vodu do

medzizubného priestoru a odstraňuje povlak

medzi zubmi aj pozdĺž ďasna.

Dosiahne hlboko medzi zuby

Kefka FlexCare Platinum dosiahne hlbšie

medzi zuby, čím lepšie odstráni povlak. Je

klinicky overené, že odstraňuje až 7 x viac

povlaku medzi zubmi ako ručná zubná kefka.

Intuitívny snímač tlaku

Kefka FlexCare Platinum je vybavená

jedinečným, intuitívnym snímačom tlaku na

zmiernenie agresívneho čistenia. Rukoväť

jemným vibrovaním signalizuje, že na zuby

príliš tlačíte.

Dlhá životnosť batérie

Ak je batéria kefky FlexCare Platinum úplne

nabitá, vydrží pri pravidelnom používaní až tri

týždne.

Quadpacer a Smartimer

Kefka FlexCare Platinum ponúka dva časovače

podporujúce dôkladné čistenie. Časovač

Quadpacer signalizuje, kedy nastane čas

presunúť sa do ďalšieho kvadrantu ústnej

dutiny, kým časovač Smartimer pomáha

dosahovať čas čistenia odporúčaný zubármi –

dve minúty.

Cestovné puzdro a nabíjačka

Prenášanie kefky FlexCare Platinum je veľmi

jednoduché vďaka kompaktnému cestovnému

puzdru a nabíjačke.
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Technické údaje

Režimy

Čistenie: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Starostlivosť o ďasná: Jemne masíruje ďasná

Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie

3 stupne intenzity: Nízka, Stredne veľké,

Vysoká

Pribalené príslušenstvo

Rukoväti: 1 FlexCare Platinum

Kefkové nástavce: 1 štandardný InterCare, 1

kompaktný InterCare

Nabíjacia jednotka: 1

UV dezinfikátor: Nie

Cestovné puzdro: 1

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Biela s predným panelom metalickej

farby

Čistiaci výkon

Rýchlosť: Až 31 000 ťahov kefky za minútu

Výkon: Odstráni až 7 x viac povlaku*

Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav

ďasien už za dva týždne

Prínosy pre bielenie zubov: Pomáha

prirodzene odstraňovať škvrny

Časovač: Inteligentný časovač a počítadlo

Quadpacer

Snímač tlaku: Rukoväť zavibruje, aby

upozornila používateľa

Jednoduché používanie

Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce

s ľahkým nasadením

Čas čistenia: Až 3 týždne**

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje

úroveň nabitia batérie

Rukoväť: Štíhly ergonomický tvar

Displej: Podsvietený displej

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľné

Typ batérie: Lítium-iónová

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné

vybitie): Až 3 týždne

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

* V porovnaní so samotným čistením ručnou zubnou

kefkou

* *pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v režime

čistenia
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