
 

Laddningsbar
tandborste

FlexCare Platinum

 
3 lägen, 3 intensitetsnivåer

Två borsthuvuden

Med trycksensor

UV-rengörare för borsthuvuden

 

HX9142/10

Utomordentlig rengöring mellan tänderna
Tar bort upp till 7 gånger mer plack mellan tänderna*

Med nio unika borstalternativ, en intuitiv trycksensor och avancerad

borsthuvudteknik går Philips Sonicare FlexCare Platinum ett steg längre än

traditionell rengöring och ger utomordentlig plackborttagning och förbättrad

munhälsa.

Hjälper dig att följa rekommendationerna för tandborstning

Varnar när du borstar för hårt

Timerfunktioner som hjälper dig att borsta ordentligt

Ger en personligt anpassad tandborstning

Välj läge och intensitet

Utomordentlig rengöring för tänder och tandkött

Sonisk teknik för bättre munhälsa

Tar bort upp till 7 gånger mer plack mellan tänderna

Förbättrar munhälsan på två veckor – det är kliniskt bevisat

Nytt InterCare-borsthuvud för avancerad rengöring mellan tänderna

Passar din livsstil

Lång batterilivslängd och ett resefodral

Praktiskt resefodral och laddare
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Funktioner

9 tandborstningsalternativ

Med FlexCare Platinum kan du välja mellan tre

olika rengöringslägen – Clean (rengöring),

White (vit) och Gum Care (tandköttsvård) – och

tre intensitetsinställningar – låg, medel och

hög – och därmed helt anpassa borstningen

efter dina önskemål.

Förbättrar munhälsan på två veckor

Med sitt särskilda Gum Care-läge

(tandköttsvård) för rengöring som hjälper till att

motverka blödning och inflammation i

tandköttet kan FlexCare Platinum förbättra

munhälsan på bara två veckor – det är kliniskt

bevisat.

InterCare-borsthuvudsteknik

Med extra långa borst som når långt ner mellan

tänderna och längs tandköttskanten använder

vårt nya InterCare-borsthuvud

avancerad rengöringsteknik för att ta bort plack

och polera tänderna. Det har dessutom

påminnelseborststrån som bleknar från blått till

vitt när det är dags att byta borsthuvud.

Sonisk teknologi

Till skillnad från en vanlig eltandborste

använder Philips Sonicare en patenterad

sonisk teknik. Sonicares unika dynamiska

rengöring pressar in vatten även mellan

tänderna och tar varsamt och effektivt bort

plack mellan tänderna och längs

tandköttskanten.

Når långt ner mellan tänderna

FlexCare Platinum når långt ner mellan

tänderna och ger överlägsen plackborttagning.

Det är kliniskt bevisat att den tar bort 7 gånger

mer plack mellan tänderna än en vanlig

tandborste.

Intuitiv trycksensor

FlexCare Platinum har en unik, intuitiv

trycksensor som hjälper dig att inte borsta för

hårt. Handtaget vibrerar lätt om du trycker för

hårt.

Utformat för att passa in i din livsstil

Med vårt förstklassiga resefodral kan du förvara

din tandborste på ett hygieniskt sätt, och med

vår kompakta reseladdare kan du hålla igång

dina enheter när du är ute och reser. Du får två

veckors regelbunden användning från en och

samma laddning. Så du behöver aldrig gå

miste om den där fräschakänslan, även när du

är på resande fot.

Quadpacer och SmarTimer

FlexCare Platinum har två timerfunktioner som

hjälper dig att borsta ordentligt. Quadpacer-

intervalltimern anger när det är dags att flytta

till en annan del av munnen, medan

SmarTimern hjälper dig att borsta i två minuter,

vilket är den tid som rekommenderas av

tandläkare.

Resefodral och laddare

Det praktiska resefodralet och den kompakta

reseladdaren gör det enkelt att ta med sig

FlexCare Platinum.
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Specifikationer

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Tandköttsvård: Masserar tandköttet varsamt

Vit: Tar bort missfärgningar

Tre intensitetsnivåer: Låg, Medium, Hög

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 FlexCare Platinum

Borsthuvuden: 1 InterCare, standard, 1

InterCare, kompakt

Laddare: 1

UV-rengörare

Resefodral: 1

Design och finish

Färg: Vit med framsida i metallic

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Prestanda: Tar bort upp till 7 gånger mer plack*

Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara

två veckor

Ger synbart vitare tänder: Tar bort fläckar

naturligt

Timer: SmarTimer och Quadpacer

Trycksensor: Handtag som vibrerar för att varna

användaren

Lättanvänt

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt

knäpps på

Borstningstid: Upp till 3 veckor**

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Teckenfönster: Belyst skärm

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Drifttid (full till tom): Upp till 3 veckor**

Effekt

Spänning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

* Jämfört med endast manuell tandborstning

* *baserat på två borstningar på två minuter per dag, i

rengöringsläge (Clean)
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