
 

Ladattava
sähköhammasharja

FlexCare Platinum

 
3 harjaustilaa, 3 tehoa

2 harjaspäätä

Paineanturi

Harjaspäiden UV-puhdistuslaite

 

HX9142/10

Poikkeuksellisen tehokas hammasvälien

puhdistus
Poistaa jopa seitsemän kertaa enemmän plakkia hampaiden

välistä*

Yhdeksän erilaista harjaspäätä, intuitiivinen paineanturi ja edistynyt

harjaspäätekniikka – Philips Sonicare FlexCare Platinum -hammasharja puhdistaa

kokonaisvaltaisesti, poistaa huipputehokkaasti plakkia ja parantaa ikenien

terveyttä.

Auttaa noudattamaan hampaidenpesua koskevia ohjeita

Ilmoittaa liian kovasta harjaamisesta

Ajastimet kannustavat perusteelliseen harjaamiseen

Itse muokattava harjauskokemus

Mukauta harjaustilaa ja -tehoa

Tehokas puhdistus edistää hampaiden ja ikenien terveyttä

Sonic-tekniikka suun hyvinvoinnin parantamiseen

Poistaa jopa seitsemän kertaa enemmän plakkia hampaiden välistä

Todistettu kliinisesti kohentavan ienten terveyttä kahdessa viikossa

Uusi InterCare-harjaspää tarjoaa edistynyttä hammasvälien puhdistusta

Sopii elämäntyyliisi

Pitkä akunkesto ja matkakotelo

Kätevä kuljetuslaukku ja laturi
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Kohokohdat

9 kokonaisvaltaista harjauskokemusta

FlexCare Platinumissa voit valita omasi

kolmesta harjaustilasta – Clean, White tai Gum

Care – ja kolmesta tehotasosta – matala,

keskitaso tai voimakas – jolloin

harjauskokemus on sopiva juuri sinulle.

Kohentaa ienten terveyttä kahdessa viikossa

Ientulehdusta, verenvuotoa ja tulehduksia

vähentävässä ienhoito-harjaustilassa FlexCare

Platinumin on kliinisesti todistettu parantavan

ienten hyvinvointia jo kahdessa viikossa.

InterCare-harjaspääteknologia

Ienrajasta huolehtivan uuden InterCare-

harjaspään erityisen pitkät harjakset yltävät

syvälle hampaiden väliin. Edistyneen

puhdistustekniikan ansiosta se poistaa plakin

ja kiillottaa hampaat, ja sen sinisestä

valkoiseksi haalistuvat harjaspäät muistuttavat

harjaspään vaihtamisesta.

Sonic-tekniikka

Toisin kuin perinteisessä

sähköhammasharjassa Philips Sonicaressa on

patentoitu Sonic-tekniikka. Sonicaren

ainutlaatuinen dynaaminen puhdistustoiminto

ohjaa nesteen hammasväleihin poistaen

plakkia hellävaraisesti hampaiden välistä ja

ienrajasta.

Ulottuu syvälle hammasväleihin

FlexCare Platinum yltää syvälle

hammasväleihin poistaen plakkia erityisen

tehokkaasti. Sen on kliinisesti todistettu

poistavan 7 kertaa manuaalista hammasharjaa

enemmän plakkia hammasväleistä.

Intuitiivinen paineanturi

FlexCare Platinumissa on ainutlaatuinen

intuitiivinen paineanturi liian kovan

harjaamisen ehkäisyyn. Runko ilmoittaa

värisemällä, jos käytät liikaa voimaa.

Sopii elämäntyyliisi

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.

Quadpacer ja SmarTimer

FlexCare Platinumissa on kaksi ajastinta, jotka

kannustavat perusteelliseen harjaamiseen.

Quadpacer-intervalliajastin kertoo, milloin on

aika siirtyä seuraavaan suuneljännekseen, ja

SmarTimer auttaa harjaamaan

hammaslääkärien suositteleman kahden

minuutin ajan.

Kuljetuslaukku ja laturi

FlexCare Platinum on helposti pakattavine

kuljetuslaukkuineen ja kompakteine

matkalatureineen helppo ottaa mukaan minne

tahansa.
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Tekniset tiedot

Harjaustilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

Ikenien suojaus: Hieroo hellästi ikeniä

Valkoinen: Poistaa tummentumia

3 tehoa: Matala, M, Korkea

Pakkauksen sisältö

Rungot: 1 FlexCare Platinum -kahva

Harjaspäät: 1 InterCare Standard -harjaspää, 1

InterCare Compact -harjaspää

Laturi: 1

UV-puhdistuslaite

Kuljetuslaukku: 1

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen, etupaneeli metallinen

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 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

tilan

Kahva: 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

* Verrattuna tavallisen hammasharjan käyttöön

yksistään

* *perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin

harjauskertaan puhdistustilassa
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