
Ηλεκτρική

οδοντόβουρτσα Sonic

FlexCare Platinum

  3 λειτουργίες, 3 επίπεδα έντασης

2 κεφαλές βουρτσίσματος

Με αισθητήρα πίεσης

Απολυμαντής UV για τις κεφαλές

 

HX9170/10

Εξαιρετικός καθαρισμός ανάμεσα στα δόντια
Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα ανάμεσα στα δόντια*

Με εννέα επιλογές βουρτσίσματος, εύχρηστο αισθητήρα πίεσης και κεφαλή προηγμένης

τεχνολογίας, η Philips Sonicare FlexCare Platinum ξεπερνά τα όρια του απλού καθαρισμού,

απομακρύνοντας τέλεια την πλάκα και βελτιώνοντας την υγεία των ούλων.

Με τις συνιστώμενες οδηγίες βουρτσίσματος

Σας ειδοποιεί όταν βουρτσίζετε πολύ δυνατά.

Χρονοδιακόπτες για σχολαστικό βούρτσισμα

Για προσαρμοσμένη εμπειρία βουρτσίσματος

Προσαρμόστε τη λειτουργία και την ένταση όπως θέλετε.

Προσφέρει εξαιρετικό καθαρισμό σε δόντια και ούλα

Τεχνολογία sonic για καλύτερη στοματική υγιεινή

Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα ανάμεσα στα δόντια.

Κλινικά αποδεδειγμένη βελτίωση της υγείας των ούλων σε δύο εβδομάδες

Η νέα κεφαλή οδοντόβουρτσας InterCare προσφέρει προηγμένο καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια.

Ταιριάζει στο δικό σας τρόπο ζωής

Μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας και θήκη μεταφοράς

Εύχρηστη θήκη μεταφοράς και φορτιστής
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Χαρακτηριστικά

9 εμπειρίες ολοκληρωμένου βουρτσίσματος

Η οδοντόβουρτσα FlexCare Platinum σας δίνει τη

δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις

λειτουργίες καθαρισμού (για καθαρισμό, λεύκανση ή

φροντίδα των ούλων) και τρεις ρυθμίσεις έντασης

(χαμηλή, μέτρια ή υψηλή) για να έχετε την εμπειρία

βουρτσίσματος που εσείς θέλετε.

Βελτιώνει την υγεία των ούλων σε δύο εβδομάδες.

Με ειδική λειτουργία φροντίδας των ούλων για

στοχευμένο καθαρισμό που μειώνει την αιμορραγία

και τη φλεγμονή των ούλων, η οδοντόβουρτσα

FlexCare Platinum προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένη

βελτίωση της υγείας των ούλων σε μόνο δύο

εβδομάδες.

Κεφαλή οδοντόβουρτσας InterCare

Με μεγάλες τρίχες που φτάνουν βαθιά ανάμεσα στα

δόντια και στη γραμμή των ούλων, η νέα κεφαλή

InterCare διαθέτει προηγμένη τεχνολογία καθαρισμού

που αφαιρεί την πλάκα και γυαλίζει τα δόντια, αλλά

και τρίχες που ξεθωριάζουν και από μπλε γίνονται

λευκές όταν πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή.

Τεχνολογία sonic

Σε αντίθεση με μια κλασική οδοντόβουρτσα που

λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρία, η Philips Sonicare

διαθέτει τεχνολογία sonic κατοχυρωμένη με δίπλωμα

ευρεσιτεχνίας. Χάρη στη μοναδική, δυναμική της

δράση, η Sonicare ωθεί το υγρό ανάμεσα στα δόντια,

ενώ απομακρύνει ήπια και αποτελεσματικά την πλάκα

ανάμεσα στα δόντια και στη γραμμή των ούλων.

Φτάνει βαθιά ανάμεσα στα δόντια.

Η οδοντόβουρτσα FlexCare Platinum φτάνει βαθιά

ανάμεσα στα δόντια αφαιρώντας αποτελεσματικά την

πλάκα. Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι αφαιρεί 7

φορές περισσότερη πλάκα ανάμεσα στα δόντια σε

σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες.

Έξυπνος αισθητήρας πίεσης

Η οδοντόβουρτσα FlexCare Platinum διαθέτει έναν

μοναδικό, έξυπνο αισθητήρα πίεσης που περιορίζει

το έντονο βούρτσισμα. Όταν ασκείτε μεγάλη πίεση, η

λαβή δονείται απαλά για να σας ειδοποιήσει.

Σχεδιασμένη για να ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας

Η εξαιρετικής ποιότητας θήκη μεταφοράς σας

επιτρέπει να αποθηκεύετε την οδοντόβουρτσά σας με

υγιεινό τρόπο, ενώ με τον φορτιστή ταξιδιού μικρού

μεγέθους μπορείτε να την έχετε πάντα φορτισμένη

όταν βρίσκεστε εν κινήσει. Έτσι, ακόμη κι αν

βρίσκεστε σε ταξίδι, μπορείτε να απολαμβάνετε δύο

εβδομάδες κανονικής χρήσης με μία μόνο πλήρη

φόρτιση, ώστε να μη χάνετε αυτή την αίσθηση

φρεσκάδας ούτε στιγμή.

Quadpacer και Smartimer

Η οδοντόβουρτσα FlexCare Platinum διαθέτει δύο

χρονοδιακόπτες που σας βοηθούν να βουρτσίζετε

σχολαστικά τα δόντια σας. Ο χρονοδιακόπτης

Quadpacer σας ειδοποιεί ανά τακτά χρονικά

διαστήματα ότι πρέπει να βουρτσίσετε το επόμενο

τεταρτημόριο του στόματος, ενώ το Smartimer σας

βοηθά να βουρτσίζετε για δύο λεπτά, όπως

συνιστούν οι οδοντίατροι.

Θήκη μεταφοράς και φορτιστής

Μπορείτε να παίρνετε τη FlexCare Platinum όπου

θέλετε, χάρη στην πρακτική θήκη μεταφοράς και το

μικρό φορτιστή ταξιδίου.
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Προδιαγραφές

Λειτουργίες

Clean: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

Φροντίδα ούλων: Κάνει απαλό μασάζ στα ούλα

Λευκό: Αφαιρεί τις κηλίδες από την επιφάνεια των

δοντιών

3 επίπεδα έντασης: Χαμηλά, Μέτρια, Δυνατά

Περιλαμβάνεται

Λαβές: 1 FlexCare Platinum

Κεφαλές βουρτσίσματος: 2 InterCare σε κανονικό

μέγεθος

Βάση σύνδεσης: 1

Απολυμαντική συσκευή με UV

Θήκη ταξιδιού: 1

Σχεδιασμός και φινίρισμα

Χρώμα: Λευκό με μεταλλική πρόσοψη

Καθαριστική απόδοση

Ταχύτητα: Έως 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

Απόδοση: Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη

οδοντική πλάκα*

Καλύτερη στοματική υγιεινή: Βελτιώνει την υγεία των

ούλων μέσα σε δύο μόνο εβδομάδες

Πλεονεκτήματα λεύκανσης: Βοηθά στη φυσική

αφαίρεση των λεκέδων

Χρονομετρητής: Smartimer και Quadpacer

Αισθητήρας πίεσης: Η λαβή δονείται για να ειδοποιεί

το χρήστη

Ευκολία στη χρήση

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κεφαλές που

κουμπώνουν εύκολα

Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 3 εβδομάδες**

Ένδειξη μπαταρίας: Λυχνία κατάστασης μπαταρίας

Λαβή:

Λαβή:

Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

Οθόνη: Φωτεινή οθόνη

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Έως και 3

εβδομάδες**

Ρεύμα

Τάση: 110-220 V

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

* Σε σχέση μόνο με τη χρήση συμβατικής οδοντόβουρτσας

* *με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στη

λειτουργία Clean
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