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3 modi, 3 intensiteter

To børstehoder

Med trykksensor

UV-børstehoderenser

 

HX9142/10

Eksepsjonelt rent mellom tennene
Fjerner opptil sju ganger så mye plakk mellom tennene*

Med ni unike alternativer for børsting, en intuitiv trykksensor og avansert

børstehodeteknologi gir Philips Sonicare FlexCare Platinum deg langt mer enn

bare tradisjonell rengjøring. Du får suveren fjerning av plakk og sunnere tannkjøtt.

Hjelper deg med å følge anbefalinger for børsting

Gir deg beskjed om når du børster for hardt

Timere for å bidra til grundig børsting

Tilbyr tilpasset børsting

Tilpass modusen og intensiteten

Gir eksepsjonell rengjøring av tenner og tannkjøtt

Sonisk teknologi for bedre tannhelse

Fjerner opptil sju ganger så mye plakk mellom tennene

Klinisk bevist å forbedre tannkjøtthelsen i løpet av to uker

Det nye InterCare-børstehodet gir avansert rengjøring mellom tennene

Passer livsstilen din

Lang batterilevetid og reiseveske

Praktisk reiseveske og lader
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Høydepunkter

9 totale børsteopplevelser

Med FlexCare Platinum kan du velge blant tre

rengjøringsmodi – Clean, White eller Gum

Care – og tre intensitetsinnstillinger – lav,

middels eller høy – for å gi en

børsteopplevelse som er perfekt for deg.

Forbedrer tannkjøtthelsen i løpet av to uker

Med en spesiell Gum Care-modus for fokusert

rengjøring for å hjelpe til med å redusere

blødninger og inflammasjon i tannkjøttet. Det

er klinisk bevist at FlexCare Platinum forbedrer

tannkjøtthelsen på kun to uker.

InterCare-børstehodeteknologi

Med ekstra lange børstehår som kommer til

dypt mellom tennene og langs

tannkjøttranden, har vårt nye InterCare-

børstehode avansert rengjøringsteknologi for å

fjerne plakk og polere tennene samt

påminnelsesbørstehår som går fra blått til hvitt

når det er på tide å bytte børstehodet.

Sonisk teknologi

I motsetning til en tradisjonell elektrisk

tannbørste har Philips Sonicare en patentert

sonisk teknologi. Sonicare har unike

dynamiske pussebevegelser som fører væske

mellom tennene, noe som forsiktig og effektivt

fjerner plakk mellom tennene og langs

tannkjøttranden.

Kommer til dypt mellom tennene

FlexCare Platinum kommer til dypt mellom

tennene og sørger for overlegen plakkfjerning.

Det er klinisk bevist at den fjerner sju ganger

mer plakk mellom tennene enn en manuell

tannbørste.

Intuitiv trykksensor

FlexCare Platinum har en unik, intuitiv

trykksensor som hjelper til med å redusere

hardhendt børsting. Håndtaket vibrerer forsiktig

slik at du vet når du bruker for mye kraft.

Utformet for å passe inn i livet ditt

Med vår forseggjorte reiseveske kan du

oppbevare tannbørsten hygienisk, mens den

kompakte reiseladeren sørger for at du har nok

batteri når du er på farten. Du kan bruke

tannbørsten som vanlig i to uker med et

fulladet batteri, så selv om du er på farten, går

du ikke glipp av den friske følelsen.

Quadpacer og SmarTimer

FlexCare Platinum har to timere for å bidra til

grundig børsting. Quadpacer-intervalltimeren

viser når det er på tide å gå til en annen av de

fire områdene i munnen, mens Smartimer

hjelper deg med å børste i to minutter som

anbefalt av tannlegen.

Reiseveske og lader

Det er enkelt å ta med seg FlexCare Platinum

dit du trenger det, med en praktisk reiseveske

og kompakt reiselader.
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Spesifikasjoner

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Gum Care: Masserer tannkjøttet forsiktig

Hvit: Fjerner misfarging

Tre intensiteter: Lav, Middels stor, Høy

Deler som medfølger

Håndtak: 1 FlexCare Platinum

Børstehoder: 1 InterCare standard, 1 InterCare

kompakt

Lader: 1

UV-renser

Reiseveske: 1

Design og utseende

Farge: Hvit m/metallic frontpanel

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62000

børstebevegelser/min

Ytelse: Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk*

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere på bare

to uker

Hvitere tenner: Bidrar til å fjerne flekker på en

naturlig måte

Timer: SmarTimer og Quadpacer

Trykksensor: Vibrering i håndtaket for å varsle

brukeren

Enkel i bruk

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes

enkelt på plass

Børstetid: Opptil tre uker**

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slank, ergonomisk design

Skjerm: Opplyst display

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Driftstid (full til tom): Opptil tre uker**

Drift

Spenning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

* Sammenlignet med kun manuell tannbørsting

* *basert på to perioder med to minutters pusseøkter per

dag, på Clean-modus
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