
 

Įkraunamas dantų
šepetėlis

FlexCare Platinum

 
3 režimų, 3 intensyvumų

2 šepetėlių galvutės

Su spaudimo jutikliu

UV šepet. galvutės dezinf.
priemonė

 

HX9142/10

Išskirtinė tarpdančių švara
Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų iš tarpdančių*

„Philips“ šepetėlis „Sonicare FlexCare Platinum“ su devyniomis unikaliomis valymo

parinktimis, intuityviu spaudimo jutikliu ir pažangia šepetėlio galvutės technologija

valo geriau už įprastą šepetėlį, todėl efektyviau pašalinsite apnašas ir mėgausitės

sveikesnėmis dantenomis.

Padeda laikytis rekomenduojamų dantų valymo nurodymų

Būsite įspėti, jei valysitės per intensyviai.

Laikmačiai valymo skatinimui

Sudaro galimybę valytis dantis pagal savo poreikius

Pasirinkite tinkamiausią režimą ir intensyvumą

Užtikrinamas išskirtinis dantų ir dantenų švarumas

Sveikesnė burna, naudojant „Sonic“ technologiją

Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų iš tarpdančių

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad dantenos tampa sveikesnės vos per dvi savaites.

Su naująja „InterCare“ šepetėlio galvute tarpdantes išvalysite ypač švariai.

Atitinka jūsų gyvenimo stilių

Bateriją reikia įkrauti tik kas tris savaites

Patogus kelioninis dėklas ir kroviklis
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Ypatybės

9 puikaus valymosi patirtys

Norėdami pasirinkti sau tinkamiausią valymą,

galite rinktis tris valymosi su „FlexCare

Platinum“ režimus: „Clean“ (Valymas), „White“

(Balinimas) arba „Gum care“ (Dantenų

priežiūra); taip pat galite rinktis tris

intensyvumo lygius: mažą, vidutinį arba didelį.

Sveikesnės dantenos vos per dvi savaites

Specialus dantenų priežiūros režimas skirtas

mažinti dantenų kraujavimą ir uždegimą.

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad naudojant

„FlexCare Platinum“ dantenos tampa

sveikesnės vos per dvi savaites.

„InterCare“ šepetėlio galvutės technologija

Naudodami mūsų naująją pažangios

technologijos „InterCare“ šepetėlio galvutę su

ypač ilgais šereliais pasieksite gilias ertmes

tarpdantėse ir išilgai dantenų linijos,

pašalinsite apnašas ir nublizginsite dantis. Kai

mėlyni primenamieji šereliai išblunka ir tampa

balti, tuomet reikia keisti šepetėlio galvutę.

Technologija „Sonic“

Kitaip nei įprastuose elektriniuose dantų

šepetėliuose, „Philips Sonicare“ naudojama

patentuota „Sonic“ technologija. „Sonicare“

sukuria unikalų dinaminį valomąjį poveikį,

skystis nukreipiamas tarp dantų, iš tarpdančių

ir palei dantenų liniją švelniai ir efektyviai

šalinamos apnašos.

Pasieksite gilias ertmes, esančias tarp dantų

Su „FlexCare Platinum“ pasieksite gilias

ertmes tarp dantų ir veiksmingai pašalinsite

apnašas. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad taip

pašalinama iki 7 k. daugiau apnašų iš

tarpdančių, nei naudojant įprastinį šepetėlį.

Intuityvaus spaudimo jutiklis

„FlexCare Platinum“ įdiegtas unikalus,

intuityvaus spaudimo jutiklis, todėl išvengsite

per agresyvaus dantų valymo. Rankenėlė ima

švelniai vibruoti, kai per stipriai spaudžiate.

Ilgai veikianti baterija

„FlexCare Platinum“ su visiškai įkrauta baterija

gali veikti tris savaites, naudojant įprastu

režimu.

„Quadpacer“ ir „Smartimer“ laikmačiai

„FlexCare Platinum“ įdiegti du laikmačiai, skirti

skatinti dantų valymąsi. „Quadpacer“ intervalų

laikmatis signalizuoja, kai ateina laikas pereiti

prie kitos burnos dalies, o „Smartimer“

laikmatis signalizuoja, kai baigiasi

stomatologų rekomenduotas dviejų minučių

valymosi laikas.

Kelioninis dėklas ir kroviklis

Su „FlexCare Platinum“ patogu keliauti: jį ir

kompaktišką kelioninį kroviklį lengvai

supakuosite į kelioninį dėklą.
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Specifikacijos

Režimai

Valyti: Išskirtiniam valymui kasdien

Dantenų priežiūra: Švelniai masažuoja

dantenas

Balta: Pašalina paviršines dėmes

3 intensyvumai: Maža, Vidutinė, Aukšta

Pridėti priedai

Rankenėlės: 1 „FlexCare Platinum“

Šepetėlių galvutės: 1 „InterCare“ standartinės, 1

„InterCare“ maža

Įkroviklis: 1

UV dezinfekavimo priemonė

Kelioninis dėklas: 1

Dizainas ir apdaila

Spalva: Baltas su metaliniu priekiniu skydeliu

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

„Performance“: Pašalina iki 7 kartų daugiau

apnašų*

Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą

vos per dvi savaites

Balinamoji nauda: Natūraliai pašalina apnašas

Laikmatis: „Smartimer“ ir „Quadpacer“

Spaudimo jutiklis: Naudotojas įspėjamas

rankenėlės vibravimu

Lengva naudoti

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 3 savaičių**

Akumuliatoriaus indikatoriaus: Lemputė

parodo akumuliatoriaus įkrovą

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Ekranas: Apšviestas ekranas

Techniniai duomenys

baterija: Pakartotinai įkraunamas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki

išsikrovusio): Iki 3 savaičių**

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

* Palyginti su valymu vien įprastu šepetėliu rankiniu būdu

* *dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną,

naudojant valymo režimą
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