
 

 

Philips Sonicare FlexCare 
Platinum
Elektrická sonická zubná 
kefka

3 režimy, 3 stupne intenzity
2 kefkové nástavce
So snímačom tlaku
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ôkladné, jemné čistenie
 x účinnejšie odstránenie zubného povlaku a zdravšie ďasná*

efkou FlexCare Platinum je aj najdôkladnejšie čistenie šetrné k vašim zubom a ďasnám. 
aka kefkovému nástavcu AdaptiveClean a intuitívnemu snímaču tlaku dosiahnete 
ximálne odstránenie povlaku a jemnejšie čistenie, nech si už zuby čistíte akokoľvek.

Dokázateľne zlepšuje zdravotný stav ústnej dutiny
• Odstráňte až 10-krát viac povlaku vďaka nástavcu AdaptiveClean*
• Zdravšie ďasná už za 2 týždne
• Bezpečné a jemné pre potreby zdravia vašich úst

Čistite si zuby lepšie
• Vyberte si spomedzi 3 režimov a 3 stupňov nastavenia intenzity
• Naša jedinečná technológia vám prináša výkonné a zároveň jemné čistenie

Poskytuje dokonalé čistenie
• Režim Deep Clean si poradí s problémovými miestami
• Kefkový nástavec AdaptiveClean sa prispôsobí línii vašich ďasien

Navrhnuté pre vás
• Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby
• Časovače vás podporujú počas 2 minút čistenia
• Dlhá výdrž batérie a cestovné puzdro



 Odstráňte až 10krát viac povlaku

Nasaďte kefkový nástavec AdaptiveClean 
a vyskúšajte naše doposiaľ najhlbšie čistenie. 
Poskytuje 4-násobne väčšiu kontaktnú 
plochu**, 10-násobne účinnejšie odstránenie 
povlaku a skutočne hĺbkové čistenie pozdĺž 
línie ďasien a v medzizubných priestoroch.

Starajte sa o svoje ďasná

Vďaka optimálnemu čisteniu pomocou 
sonickej kefky FlexCare budú vaše ďasná 
zdravšie už po 2 týždňoch. Odstránite až 7x 
viac povlaku pozdĺž ďasien než pri použití 
manuálnej zubnej kefky a získate ten najzdravší 
úsmev.

3 režimy, 3 stupne nastavenia intenzity

So sonickou kefkou FlexCare Platinum 
Connected zažijete skutočne dôkladné 
čistenie. Vďaka 3 stupňom nastavenia intenzity 
zlepšíte účinok a 3 režimy pokryjú všetky vaše 
špecifické potreby pri čistení: režim 
Clean – pre každodenné výnimočné čistenie, 
režim White – na odstránenie povrchových 

škvŕn a režim Deep Clean pre osviežujúce 
čistenie.

Extra hĺbkové čistenie

Vďaka nášmu režimu Deep Clean sa môžete 
skutočne sústrediť na konkrétne miesta 
a môžete im dopriať zvýšenú pozornosť. 
Skombinovali sme pohyb nášho unikátneho 
kefkového nástavca a predĺžený 3-minútový 
čas čistenia zubov, takže si zuby vyčistíte 
skutočne do hĺbky.

Príliš veľa tlaku?

Nemusíte si všimnúť, že pri čistení používate 
príliš veľkú silu, ale vaša kefka FlexCare 
Platinum si to určite všimne. Pri použití príliš 
veľkého tlaku začne rukoväť kefky jemne 
pulzovať. Upozorňuje vás, aby ste znížili tlak na 
zuby a nechali kefkový nástavec robiť si svoju 
prácu. 7 z 10 ľudí si vďaka tejto funkcii zlepšilo 
techniku čistenia zubov.

Technológia Philips Sonicare

Silné sonické vibrácie premenia vašu zubnú 
pastu na bubliny bojujúce s povlakom a zaženú 

ich hlboko medzi vaše zuby a pozdĺž vašich 
ďasien. Vaše zuby zároveň okúsia 31 000 
jemných a zároveň účinných sterov. Len v 2 
minútach získate mesačnú dávku ručného 
čistenia zubov.

Až 2-krát zdravšie zuby

Nasaďte si náš kefkový nástavec 
AdaptiveClean a vychutnajte si dôkladné 
čistenie, ktoré zanechá vaše ďasná až 2-krát 
zdravšie než ručná zubná kefka. Mäkké gumené 
boky sa pružne pohybujú pozdĺž línií zubov 
a ďasien a absorbujú nadmerný tlak. Vlákna sa 
tak dostanú na ťažko dostupné miesta medzi 
zubami, pričom poskytujú pohodlné, účinné 
a hĺbkové čistenie.

Logo Philips Green
Ekologické výrobky značky Philips 
pomáhajú znižovať náklady, spotrebu 
energie a emisie CO2. Akým spôsobom? 
Ponúkajú významný environmentálny 
prínos v jednej alebo viacerých hlavných 
oblastiach ekologických priorít 
spoločnosti Philips – energetická 
efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, 
hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj 
spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Hlavné prvky
Elektrická sonická zubná kefka
3 režimy, 3 stupne intenzity 2 kefkové nástavce, So snímačom tlaku
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Režimy
• Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu
• White: Odstraňuje povrchové zafarbenie
• Deep Clean: Pre osviežujúce hĺbkové čistenie
• 3 stupne intenzity: Nízka, Stredná, Vysoká

Pribalené príslušenstvo
• Telo: 1 FlexCare Platinum
• Kefkové nástavce: 1 AdaptiveClean, 1 kefkový 

nástavec InterCare, štandardná veľkosť
• Nabíjacia jednotka: 1
• Cestovné puzdro: 1

Dizajn a povrchová úprava
• Farba: Bridlicovo šedá

Výsledky čistenia
• Frekvencia: Až 31 000 sterov kefky za minútu
• Výkon: Odstraňuje až 10krát viac povlaku*
• Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav ďasien 

už za dva týždne
• Prínosy pre bielenie zubov: Pomáha prirodzene 

odstraňovať škvrny

• Časovač: Smartimer a Quadpacer
• Senzor tlaku: Rukoväť zavibruje, aby upozornila 

používateľa

Jednoduché používanie
• Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce s 

jednoduchým nadsadením
• Čas čistenia: Až 3 týždne***
• Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje 

úroveň nabitia batérie
• Telo: Štíhly ergonomický tvar
• Displej: Podsvietený displej

Technické špecifikácie
• Batéria: Nabíjateľná
• Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné 

vybitie): Až 3 týždne**
• Typ batérie: Lítium-iónová

Príkon
• Napätie: 110 – 220 V

Servis
• Záruka: 2-ročná obmedzená záruka
•
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Technické údaje
Elektrická sonická zubná kefka
3 režimy, 3 stupne intenzity 2 kefkové nástavce, So snímačom tlaku

* ako manuálna zubná kefka
* * V porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean
* ** pri dvoch dvojminútových čisteniach denne

http://www.philips.com

