
 

Sonický elektrický
zubní kartáček – Trial

FlexCare Platinum

 
3 režimy, 3 intenzity

2 kartáčkové hlavice

S tlakovým senzorem

UV sanitizér hlavic kartáčku

 

HX9142/32

Technika čištění se může lišit, ale výsledky budou

stejné

Náš první kartáček s technologií Adaptive Cleaning

Základem naší technologie Adaptive Cleaning Technology jsou dvě části:

inovativní čisticí hlavice AdaptiveClean a intuitivní tlakový senzor. Obě funkce

vašim pacientům pomohou čistit si zuby lépe, nikoli intenzivněji.

Zaručuje výjimečnou čistotu

Kartáčková hlavice AdaptiveClean

Čištění, které lze přizpůsobit vašim potřebám

Inovativní sonická technologie zubních kartáčků Philips Sonicare

Pomáhá následovat doporučení odborníků

Intuitivní tlakový senzor

Nabízí čištění podle vašich potřeb

Nový režim Deep Clean: Poraďte si bez námahy s problematickými místy

Navrženo pro vás

Kartáčová hlavice InterCare

Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní

UV sanitizér

Funkce Smartimer

Funkce Quadpacer
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Přednosti

Kartáčková hlavice AdaptiveClean

Pružné, flexibilní okraje hlavice vyrobené

z gumy umožňují, aby se vlákna přizpůsobila

jedinečnému tvaru zubů a dásní pacienta,

takže zajistí až 4x větší kontakt*. Flexibilita

kartáčkové hlavice napomáhá tomu, aby mohla

vlákna jemně kopírovat linii dásní a tlumit

nadměrný tlak při čištění. Vylepšený sonický

stíravý pohyb se postará o skvělý pocit v ústech

a dokonalé čištění podél linie dásní

i na těžko přístupných místech*. Prokazatelně

odstraní až 10x více plaku na těžko dostupných

místech než manuální zubní kartáček*.

Kartáčová hlavice InterCare

Mimořádně dlouhá a hustě osázená vlákna

s velkou hustotou se dostanou hlouběji mezi

zuby a pomáhají prokazatelně odstranit více

plaku*. Ideální pro pacienty s krvácením dásní

nebo zvýšeným rizikem jejich zánětu.

Intuitivní tlakový senzor

Pokud je aplikován nadměrný tlak, tělo

kartáčku jemně pulzuje a upozorní tak

pacienta, že na kartáček příliš tlačí, což

odporuje správné technice čištění. Ve studii

uskutečněné na amerických pacientech při

použití tlakového senzoru 7 z 10 osob, které na

kartáček příliš tlačily, tlak při čištění zmírnilo.

Režim Deep Clean

Náš zcela nový režim Deep Clean zajišťuje

unikátní hloubkové čištění na obtížně

přístupných místech. Jedinečný pohyb hlavice

kartáčku v tomto režimu a doba čištění

prodloužená na tři minuty představují ideální

volbu v případě, že chcete problematickým

místům věnovat zvýšenou pozornost.

Čištění podle vašich potřeb

Tři nastavení intenzity a tři režimy čištění

poskytují optimální pohodlí a výkon pro čištění,

které je šité na míru a přispívá

k dobrému pocitu pacienta. Tříminutový režim

Deep Clean se postará o unikátní hloubkové

čištění na těžko přístupných místech. Je to

skvělý režim pro pacienty, kteří potřebují

věnovat zvýšenou pozornost problematickým

místům.

UV sanitizér

Zabíjí až 99 % bakterií a virů*. Může být

k dispozici i jako příslušenství.

Funkce Smartimer

Dvouminutový časovač pomáhá dodržet

odborníky doporučenou dobu čištění.

Funkce Quadpacer

Časovač odměřuje třicetivteřinové intervaly pro

důkladné vyčištění jednotlivých kvadrantů.

Sonická technologie

Vhání tekutinu mezi zuby a podél linie dásní a

čistí díky tomu účinně a zároveň velmi šetrně.
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Specifikace

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Bílá: Odstraňuje povrchové pigmentace

Deep Clean: Unikátní hloubkové čištění

3 intenzity: Vysoká, Nízká, Střední

Balení obsahuje

Těla kartáčku: 1 FlexCare Platinum

Kartáčkové hlavice: 1 ks AdaptiveClean, 1

ks InterCare, standardní velikost

Nabíječka: 1

cestovní pouzdro: 1

UV sanitizér: 1

Design a provedení

Barva: Platinově šedá

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Výkon: Odstraňuje až 10x více plaku*

Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během

dvou týdnů

Bělící účinky: Pomáhá přirozeně odstranit

skvrny

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Tlakový senzor: Vibrace těla kartáčku jako

upozornění

Snadné použití

Systém kartáčkových hlavic: Zacvakávací

hlavice kartáčku

Výdrž baterie: Až 3 týdny***

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav

baterie

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Displej: Osvětlený displej

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až

3 týdny**

Typ baterie: Lithium-iontová

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

* Než kartáčková hlavice DiamondClean

* Než manuální kartáček

* Data v souboru

* Po jednom použití každého zubního kartáčku vs.

kartáček Oral-B 3000/6000 CrossAction

* ** založeno na dvou periodách dvouminutového čištění

denně
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