
 

Szónikus
elektromos fogkefe

FlexCare Platinum

 
3 üzemmód, 3 intenzitási szint

2 fogkefefej

Nyomásérzékelővel

UV-s fogkefefej-fertőtlenítő

 

HX9142/32

Az alkalmazott technikáik változóak, az

eredményeik azonban nem
Az első, adaptív tisztítási technológiát alkalmazó fogkefénk

Adaptív tisztítási technológiánk két fő eleme: az innovatív AdaptiveClean kefefej és

az intuitív nyomásérzékelő. Mindkettő elősegíti, hogy a használói hatékonyabban,

és ne erősebben mossanak fogat.

Tökéletes tisztítás

AdaptiveClean kefefej

Személyre szabható fogmosási élmény

Szabadalmaztatott Sonicare fogkefe technológia

Segít a fogápolásra vonatkozó ajánlások betartásában

Intuitív nyomásérzékelő

A személyre szabott fogmosás élményét nyújtja

Új alapos tisztítás: a problémás területek erőfeszítés nélküli tisztítása

Az Ön igényeihez tervezve

InterCare kefefej

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

UV-fertőtlenítő

Smarttimer (intelligens időzítő)

Quadpacer
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Fénypontok

AdaptiveClean kefefej

A kefefej gumiból készült puha, rugalmas

oldalai lehetővé teszik, hogy a sörték

illeszkedjenek a felhasználók fogazatának és

ínyének egyedi alakzatához, a felületi

érintkezést akár a 4-szeresére növelve*.

Ráadásul a kefefej rugalmasságának

köszönhetően a sörték finoman követik az íny

vonalát, és az erős rányomásból fakadó túlzott

nyomást is elnyelik. A továbbfejlesztett tisztító

mozdulatok egyedülálló érzetet, valamint

hatékonyabb tisztítást nyújtanak a fogíny

mentén és a nehezen elérhető területeken*. A

kézi fogkeféhez képest bizonyítottan akár 10-

szer több lepedéket távolít el a nehezen

elérhető területeken*.

InterCare kefefej

Az extra hosszú, nagy sűrűségű sörték elérnek

a fogközök mélyére, így jelentősen több

lepedéket távolítanak el* a fogak közül. Ez

ideális azok számára, akiknél fogínyvérzés

szokott jelentkezni, illetve azoknak, akiknél a

fogínygyulladás megnövekedett kockázata áll

fenn.

Intuitív nyomásérzékelő

Ha túl nagy nyomást fejt ki, a nyél enyhén

pulzál, ezzel jelezve a felhasználónak, hogy

túl erősen végzi a fogmosást, ezáltal

elsajátítható a megfelelő technika. Az Egyesült

Államokban végzett egyik felmérés szerint a

fogmosást túl erősen végző 10 alany közül 7

alany esetén csökkent a fogmosáskor kifejtett

nyomás a nyomásérzékelő használatakor.

Alapos tisztítás üzemmód

A teljesen új Alapos tisztítás üzemmód

kivételes tisztítást nyújt a nehezen elérhető

helyeken. Az üzemmódban a kefefej egyedi

mozgásának és a megnövelt háromperces

tisztítási időnek köszönhetően ideális

választás, ha különös figyelmet kíván fordítani

a problémás területekre.

Személyre szabott fogmosási élmény

Három intenzitási beállítás és három tisztítási

mód gondoskodik az optimális kényelemről és

teljesítményről a személyre szabottabb

fogmosási élmény és a nagyobb hatékonyság

érdekében. A három perces Deep Clean mód

kivételes tisztítást nyújt a nehezen elérhető

helyeken. Ez a tökéletes mód azok számára,

akiknek különösen oda kell figyelniük a

problémás területekre.

UV-fertőtlenítő

A baktériumoknak és vírusoknak akár a 99%-át

elpusztítja*. Tartozékként elérhető valamely

termék kiszerelésében (SKU).

Smarttimer (intelligens időzítő)

A két perces időzítő segít a fogorvosok által

ajánlott fogmosási idő betartására.

Quadpacer

A harminc másodperces időköz-időzítő

elősegíti mind a négy szájterület alapos

tisztítását.
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Műszaki adatok

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Fehér: Eltávolítja a felületi lerakódásokat

Deep Clean: Az élénkítő mélytisztításért

3 intenzitási szint: Magas, Alacsony, Közepes

Tartozékok

Markolatok: 1 FlexCare Platinum

Kefefejek: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare

standard

Töltő: 1

Utazótok: 1

UV-fertőtlenítő: 1

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Platina szürke

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: Akár 10-szer annyi lepedéket

távolít el*

Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny

mindössze két hét alatt

Fehérítő hatás: Természetes módon távolítja el

a szennyeződéseket

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer

időzítő

Nyomásérzékelő: A markolat rezgésével

figyelmezteti a használót

Egyszerű használat

Fogkefefej rendszer: Könnyen rápattintható

kefefejek

Fogmosási idő: Akár 3 hét***

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az

akkumulátor töltöttségi állapotát

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Kijelző: Világító kijelző

Műszaki adatok

Akkumulátor: Újratölthető

Működési idő (Telitől üresig): Akár 3 hét**

Akkumulátor típusa: Lítium-ionos

Energiaellátás

Feszültség: 110–220 V

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

* A DiamondClean kefefejhez képest

* A kézi fogkeféhez képest

* Iktatott adatok

* Az egyes fogkefék, illetve az Oral-B 3000/6000

CrossAction egyszeri használatának eredményeit

összevetve

* ** naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve
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