
 

Електрическа звукова четка

за зъби – Пробна версия

FlexCare Platinum

  3 режима, 3 интензитети

2 глави за четка

Със сензор за натиск

Дезинфекция на глави за четката с

UV

 

HX9142/32

Техниките може да са различни, но не и резултатите

Първата ни четка с технология за адаптивно почистване

В основата на нашата технология за адаптивно почистване са два компонента –

иновативната глава на четка AdaptiveClean и интуитивния сензор за натиск. Двете функции

помагат на пациентите ви да почистват зъбите си по един по-интелигентен начин, а не по-

силно.

Дълбоко почистване

Глава за четка AdaptiveClean

Персонализируемо почистване

Патентована технология за четки за зъби Sonicare

Помага да спазвате препоръките на денталните специалисти

Интуитивен сензор за натиск

Персонализирано почистване

Ново дълбоко почистване: безпроблемно справяне с проблемните места

Проектирани по ваша мярка

Глава за четка InterCare

Доказано подобрява здравето на устата

Уред за почистване с UV лъчи

Smarttimer

Quadpacer
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Акценти

Глава за четка AdaptiveClean

Меките, гъвкави страни, направени от гума,

позволяват на косъмчетата да следват уникалната

форма на зъбите и венците на пациентите, за да

осигурят до 4 пъти повече контакт с повърхността*.

Гъвкавостта на главата на четката също помага на

косъмчетата на четката да се движат нежно по

линията на венците и да поемат всеки прекомерен

натиск при четкане. Усъвършенстваното почистващо

движение предоставя уникално усещане в устата и

превъзходно почистване по линията на венците и

труднодостъпните зони*. Доказано премахва до 10

пъти повече плака, отколкото използването на ръчна

четка за зъби в труднодостъпните зони*.

Глава за четка InterCare

Особено дългите и гъсти косъмчета на четката

достигат по-дълбоко между зъбите, за да премахнат

значително повече плака*. Идеални за пациенти с

кървящи венци или с повишен риск от възпаление на

венците.

Интуитивен сензор за натиск

Ако се приложи прекален натиск, дръжката нежно

пулсира, за да извести пациентите, че почистват

зъбите прекалено силно, като по този начин ги

насочва към по-подходяща техника. По време на

изследвания 7 от 10 души, които мият зъбите си по-

агресивно, успешно са намалили натиска при четкане

благодарение на сензора за натиск.

Режим за дълбоко почистване

Нашият изцяло нов режим за дълбоко почистване

предоставя изключително почистване на

труднодостъпните места. Уникалните движения на

главата на четката в този режим в съчетание с

удълженото триминутно почистване правят четката

идеален избор за случаите, когато искате да отделите

повече внимание на проблемните места.

Персонализирано почистване

Три настройки за интензивност и три режима на

почистване осигуряват оптимален комфорт и

изпълнение за едно по-персонализирано почистване,

което насърчава по-доброто съответствие.

Триминутният режим Deep Clean предоставя

изключително почистване на труднодостъпните

места. Той е перфектният режим за пациенти, които

трябва да обръщат специално внимание на

проблемните места.

Уред за почистване с UV лъчи

Убива до 99% от бактериите и вирусите*. Може да е

достъпен като аксесоар в една от предлаганите

инвентарни единици.

Smarttimer

Двуминутният таймер ви помага да спазвате

препоръчваното от стоматолозите време за миене.

Quadpacer

Таймерът с тридесетсекунден интервал насърчава

старателното почистване на всяко ъгълче в устата.

Звукова технология

Насочва течността между зъбите и по линията на

венеца за мощно, но внимателно почистване.
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Спецификации

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Бяло: Премахва повърхностните петна

Deep Clean: За освежаващо дълбоко почистване

3 степени на интензивност: Високо, Ниски, Средно

Включени в комплекта

Дръжки: 1 FlexCare Platinum

Глави за четка: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare

стандартна

Зарядно устройство: 1

Калъф за пътуване:

1

Уред за почистване с UV лъчи: 1

Дизайн и покритие

Цвят: Платинено сиво

Работни показатели при почистване

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Представяне: Отстранява до 10 пъти повече плака*

Лечебен ефект: Подобрява здравето на венците

само за две седмици

Предимства на избелването: Помага за естественото

премахване на петна

Таймер: SmarTimer и Quadpacer

Сензор за натиск:

Вибрираща дръжка, за да предупреждава

потребителя при по-голям натиск върху зъбите

Лесна употреба

Система на главата за четка: Лесно поставяне на

главите с щракване

Работа за 1 зареждане: За до 3 седмици***

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор

показва състоянието на батерията

Дръжка:

Тънък и ергономичен дизайн

Дисплей: Осветен дисплей

Технически данни

Батерия: Акумулаторна

Време за работа (от пълно зареждане до

изтощаване): До 3 седмици**

Тип батерия: Литиево-йонна

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

* От глава за четка DiamondClean

* От обикновена четка за зъби

* Непубликувани данни

* След еднократно използване на всяка четка за зъби спрямо Oral-B

3000/6000 CrossAction

* ** на база два периода с по две минути почистване на зъбите на

ден
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