
 

Szónikus
elektromos fogkefe

FlexCare Platinum

 
3 üzemmód, 3 intenzitási szint

2 fogkefefej

Nyomásérzékelővel

 

HX9112/12 Alapos és gyengéd tisztítás
10-szer több lepedék eltávolítása és egészségesebb fogíny*

A FlexCare Platinum használatával még a legalaposabb tisztítás is megfelelően

gyengéd fogai és ínye védelme érdekében. Az AdaptiveClean fogkefefejnek és az

intuitív nyomásérzékelőnek köszönhetően a maximális lepedékeltávolítás is

gyengéd élményt nyújt Önnek.

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

Távolítson el akár 10-szer annyi lepedéket az AdaptiveClean fogkefefejjel*

Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

Biztonságos és gyengéd megoldás szájhigiénés igényeire

Optimalizálja a fogmosást

3 üzemmód és 3 intenzitási beállítás közül választhat

Egyedülálló technológiánk erőteljes, mégis gyengéd tisztítást biztosít

Tökéletes tisztítás

A Deep Clean (Alapos tisztítás) üzemmód megoldást jelent a problémás területekhez

Az AdaptiveClean kefefej rugalmasan mozog a fogíny mentén

Az Ön igényeihez tervezve

Túl erős rányomás esetén figyelmeztet

Az időzítők megkönnyítik az alapos 2 perces fogmosást

Hosszú akkumulátor-élettartam és hordtáska



Szónikus elektromos fogkefe HX9112/12

Fénypontok

Akár 10-szer annyi lepedéket távolít el

Az AdaptiveClean fogkefefej rápattintásával az

eddigi legalaposabb tisztítást tapasztalhatja

meg. 4-szer nagyobb felületi érintkezést

biztosítva** akár 10-szer több lepedéket távolít

el a nehezen elérhető helyekről*, ami

tényleges mélytisztítást eredményez a fogíny

vonalán és a fogak között.

Óvja fogínye egészségét

A FlexCare kefefej biztosította optimális

tisztítás révén fogínye 2 héten belül

egészségesebbé válik. A kézi fogkeféhez

képest akár 7-szer több lepedéket távolít el az

íny mentén, így a mosolya minden eddiginél

egészségesebb lehet.

3 üzemmód, 3 intenzitási beállítás

A FlexCare Platinum csatlakoztatásával

tényleges mélytisztítást tapasztalhat meg. A 3

intenzitási beállítással fokozhatja a tisztítást,

míg a 3 üzemmód a speciális igényeit elégíti

ki. Clean (Tisztítás) üzemmód: a kiváló

mindennapos tisztaságért, White (Fehérítés)

üzemmód: a felszíni elszíneződések

eltávolításáért és Deep Clean (Alapos tisztítás)

üzemmód: az élénkítő frissességért.

Extra mélytisztítás

A Deep Clean (Alapos tisztítás) üzemmód azt

jelenti, hogy valóban a kívánt területekre

összpontosíthat, extra figyelmet fordítva rájuk.

Az egyedülálló kefefejmozgást

meghosszabbított, 3 perces fogmosási idővel

kombináltuk, így a fogainak igazán alapos

tisztításban lesz részük.

Túl nagy nyomás?

Lehet, hogy Ön nem veszi észre, ha túl erősen

mos fogat, de a FlexCare Platinum észleli. Ha

túl nagy nyomást fejt ki, a nyél enyhén pulzál,

ami arra figyelmeztet, hogy csökkentse a

nyomást, és engedje, hogy a fogkefefej

végezze el a többit. 10 emberből 7 úgy találta,

hogy ennek a funkciónak köszönhetően

hatékonyabbá vált a fogmosásuk.

Philips Sonicare technológia

Az erőteljes szónikus rezgés felhabosítja a

fogkrémet, hogy az így képződő buborékok

megküzdjenek a lerakódásokkal, és mélyen

bejuttatja azt a fogai közé és eloszlatja a

fogínye mentén. Fogait mindeközben 62 000

gyengéd, mégis hatékony tisztítómozdulat éri.

A 2 perces fogmosás hatása így egy hónapnyi

hagyományos fogmosással ér fel.

Akár 2-szer egészségesebb fogak

Az AdaptiveClean fogkefefej rápattintásával

alapos, gyengéd tisztítás biztosítható, ami akár

2-szer egészségesebb fogínyt eredményez,

mint a kézi fogkefék esetén. A kefefej puha,

gumiból készült oldalai rugalmasan mozogva

és pontosan követve a fogak és a fogíny

vonalát, elnyelik a túlzott nyomást. Így a sörték

elérik a fogközök mélyét, és kényelmes módon

biztosítanak hatékony mélytisztítást.

QuadPacer vezető és Smartimer időzítő

Az alapos fogmosás mindössze két percet vesz

igénybe. A QuadPacer jelez, amikor optimális

időt töltött a szája egy adott részén, a

SmarTimer pedig a teljes idő leteltét jelzi.

Együtt hozzájárulnak, hogy Ön minden egyes

alkalommal a javasolt ideig mosson fogat.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Fehér: Eltávolítja a felületi lerakódásokat

Deep Clean: Az élénkítő mélytisztításért

3 intenzitási szint: Alacsony, Közepes, Magas

Tartozékok

Markolat: 1 FlexCare Platinum

Kefefejek: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare

standard

Töltő: 1

Utazótok: 1

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Palaszürke

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: Akár 10-szer annyi lepedéket

távolít el*

Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny

mindössze 2 hét alatt

Fehérítő hatás: Természetes módon távolítja el

a szennyeződéseket

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer

időzítő

Nyomásérzékelő: A markolat rezgésével

figyelmezteti a használót

Egyszerű használat

Fogkefefej rendszer: Könnyen rápattintható

kefefejek

Fogmosási idő: Akár 3 hét***

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az

akkumulátor töltöttségi állapotát

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Kijelző: Világító kijelző

Műszaki adatok

Akkumulátor: Újratölthető

Működési idő (Telitől üresig): Akár 3 hét**

Akkumulátor típusa: Lítium-ionos

Energiaellátás

Feszültség: 110–220 V

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

* Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi

fogkefe

* * A DiamondClean fogkefefejhez képest

* ** naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve
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