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Limpeza excepcional entre os dentes
Remove até 7x mais placa bacteriana entre os dentes*

Com nove opções de escovagem exclusivas, um sensor de pressão intuitivo e

uma tecnologia avançada para as cabeças de escova, a Philips Sonicare FlexCare

Platinum vai além da limpeza tradicional para proporcionar uma remoção

excepcional da placa bacteriana e uma melhor saúde das gengivas.

Ajuda-o a seguir as recomendações de escovagem

Alerta-o quando está a escovar com demasiada força

Temporizadores para ajudar a encorajar uma escovagem cuidada

Oferece uma experiência de escovagem personalizada

Personalize o seu modo e a intensidade

Proporciona uma limpeza excepcional para dentes e gengivas

Tecnologia sónica para uma melhor saúde oral

Remove até 7x mais placa bacteriana entre os dentes

Está clinicamente comprovado que melhora a saúde das gengivas em duas semanas

Nova cabeça da escova InterCare oferece uma limpeza interdental avançada

Combina com o seu estilo de vida

Bateria de longa duração e estojo de viagem

Estojo de viagem prático e carregador
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Destaques

9 experiências de escovagem no total

A FlexCare Platinum permite-lhe escolher

entre três modos de limpeza (limpar, branquear

ou cuidado das gengivas) e três definições de

intensidade (baixa, média ou alta) para criar

uma experiência de escovagem perfeitamente

adaptada a si.

Melhora a saúde das gengivas em duas

semanas

Com um modo especial de cuidado das

gengivas para uma limpeza específica que

ajuda a reduzir o sangramento gengival e a

inflamação, foi clinicamente comprovado que a

FlexCare Platinum melhora a saúde das

gengivas em apenas duas semanas.

Cabeça da escova InterCare

Com cerdas extra longas para alcançar entre os

dentes em profundidade e ao longo da linha

das gengivas, a nossa nova cabeça da escova

InterCare dispõe de uma tecnologia de

limpeza avançada para remover a placa

bacteriana e polir os dentes, bem como cerdas

com aviso que perdem a cor de azul para

branco quando for necessário mudar a cabeça

da escova.

Tecnologia sónica

Ao contrário de uma escova de dentes eléctrica

tradicional, a Philips Sonicare dispõe de uma

tecnologia sónica patenteada. A acção de

limpeza dinâmica exclusiva da Sonicare

provoca a penetração do fluido entre os

dentes, removendo a placa bacteriana

interdental de forma delicada e eficaz e ao

longo da linha das gengivas.

Alcança profundamente entre os dentes

A FlexCare Platinum alcança em profundidade

entre os dentes para proporcionar uma

remoção superior da placa bacteriana. Foi

clinicamente comprovado que esta remove 7x

mais placa bacteriana entre os dentes do que

uma escova de dentes manual.

Sensor de pressão intuitivo

A FlexCare Platinum dispõe de um sensor de

pressão único e intuitivo para ajudar a reduzir

a escovagem agressiva. A pega vibra

suavemente para o avisar quando está a

aplicar demasiada pressão.

Desenvolvido para melhorar o seu estilo de

vida

O nosso estojo de viagem de alta qualidade

permite-lhe guardar a sua escova de dentes

higienicamente, enquanto o nosso carregador

de viagem compacto a mantém com bateria

enquanto viaja. Consiga duas semanas de

utilização regular com uma única carga

completa, por isso, viajar não significa que

precisa de perder essa sensação de frescura.

Quadpacer e Smartimer

A FlexCare Platinum oferece dois

temporizadores para ajudar a encorajar uma

escovagem cuidada. O temporizador de

intervalos Quadpacer indica quando deve

mover-se para outro quadrante da boca,

enquanto o Smartimer o ajuda a alcançar os

dois minutos de tempo de escovagem

recomendado pelos dentistas.

Estojo de viagem e carregador

É fácil levar a sua FlexCare Platinum consigo

para onde esta é necessária com um estojo de

viagem fácil de transportar e um carregador de

viagem compacto.
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Especificações

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

Cuidado das gengivas: Massaja suavemente

as gengivas

Branqueamento: Elimina manchas da

superfície

3 intensidades: Baixa, Médio, Elevada

Itens incluídos

Pegas: 1 FlexCare Platinum

Cabeças de escova: 1 InterCare padrão, 1

InterCare compacta

Carregador: 1

Sistema de desinfecção por UV

Estojo de viagem: 1

Design e acabamento

Cor: Branco c/ painel frontal metálico

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 62 000 movimentos da

escovagem/min.

Performance: Remove até 7x mais placa

bacteriana*

Benefícios para a saúde: Melhora a saúde das

gengivas em apenas duas semanas

Benefícios de branqueamento: Ajuda a

remover manchas naturalmente

Temporizador: Smartimer e Quadpacer

Sensor de pressão: A pega vibra para alertar o

utilizador

Fácil de utilizar

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de

escova de encaixe fácil

Tempo de escovagem: Até 3 semanas **

Indicador de bateria: A luz indica o estado da

bateria

Pega: Design ergonómico esguio

Visor: Visor iluminado

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tipo de pilha: Iões de lítio

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): Até 3 semanas **

Potência

Voltagem: 110-220 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

* Em comparação com a utilização de apenas uma

escova manual

* *com base em dois períodos de escovagens de dois

minutos por dia, no modo limpar
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