
 

Електрическа звукова

четка за зъби

FlexCare Platinum

  3 режима, 3 интензитети

2 глави за четка

Със сензор за натиск

Дезинфекция на глави за четката с

UV

 

HX9172/14

Дълбоко, нежно почистване
10 пъти по-ефективно отстраняване на плаката и по-здрави венци*

С FlexCare Platinum дори и най-дълбокото почистване е достатъчно нежно, за да защити

вашите зъби и венци. Благодарение на главата за четка за зъби AdaptiveClean и интуитивния

сензор за натиск, получавате максимално отстраняване на плаката и нежно почистване

независимо от начина на миене.

Най-дълбокото почистване от Philips Sonicare досега

Адаптивна почистваща технология за дълбоко, но щадящо почистване

Следва формата на зъбите ви за по-дълбоко почистване

Динамично почистващо движение за по-добро здраве на устата

Помага ви да спазвате препоръките за миене на зъбите

Предупреждава ви, когато четкате прекалено силно

Убийте бактериите с UV устройство за дезинфекция на глави за четката

Таймери, които насърчават старателното миене

Персонализирано почистване

Три настройки за интензивност и три режима на почистване

Ново дълбоко почистване: безпроблемно справяне с проблемните места

Подхожда на стила ви на живот

Дълъг живот на батерията и калъф за пътуване

Удобен калъф за пътуване и зарядно устройство
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Акценти

Дълбоко почистване, както и да четкате

Старите навици трудно се преодоляват освен когато

използвате четка от следващо поколение FlexCare

Platinum. Благодарение на иновативната глава за четка

AdaptiveClean и интуитивния сензор за натиск, които

са в сърцето на нашата адаптивна почистваща

технология, дори и труднодостъпните и проблемни

места могат лесно да получат необходимата грижа.

Косъмчетата на четката AdaptiveClean се извиват

около венците и зъбите за до 4 пъти по-голям

контакт с повърхността** и до 10 пъти повече

отстраняване на плака. Ако четкате прекалено силно,

сензорът за натиск кара дръжката на четката нежно

да пулсира, за да бъдете по-нежни към венците си,

докато оставате безкомпромисни към плаката.

Глава за четка AdaptiveClean

Нашата адаптивна глава за четка AdaptiveClean е

единствената електрическа четка за зъби с глава,

която може да следва специфичната форма на

вашите зъби и венци. С меки, огъващи се гумени

страни тази глава може да следва всяка извивка. Тя

предлага до 4 пъти повече контакт с повърхността и

до 10 пъти по-добро премахване на плаката по

продължение на целите венци и между зъбите.

Докато вашата четка за зъби преминава покрай

венците, тя поема излишния натиск от четкането,

който бихте могли да приложите, за да бъдете

нежни към венците си, независимо как ги почиствате.

Интуитивен сензор за натиск

Може и да не забележите, ако четкате зъбите си

прекалено силно, но вашата четка FlexCare Platinum

ще забележи. Ако прилагате твърде много натиск,

интуитивният сензор за натиск ще накара дръжката

на четката нежно да вибрира, за да знаете кога точно

да приложите по-мек натиск. Според проучванията 7

от 10 души, които са миели зъбите си твърде

агресивно, са намалили натиска, който прилагат,

благодарение на сензора за натиск.

Персонализирано почистване на зъби

Чрез своите три настройки за интензивност и три

режима на почистване FlexCare Platinum предлага

оптимален комфорт, докато получавате едно

наистина дълбоко почистване. Ако имате нужда да

отделите повече внимание на проблемните места,

триминутният режим за дълбоко почистване ще ви

осигури изключителни резултати. Използвайте

режима за почистване за превъзходно всекидневно

почистване или режима за избелване за отстраняване

на петна. Задайте интензитета на нисък, среден или

висок според личните ви предпочитания.

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.

Звукова технология

При над 31 000 движения в минута, четката от ново

поколение FlexCare Platinum предоставя превъзходно

почистване, което ще видите и усетите.

Динамичните почистващи движения на нашата

звукова технология придвижват течността между

зъбите и по продължението на венците. Докато

вашата четка FlexCare Platinum нежно масажира

венците, тя също стимулира циркулацията на кръв и

спомага за разграждането на плаката. Получавате

мощно, но внимателно почистване, което води до

клинично доказани резултати.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.



Електрическа звукова четка за зъби HX9172/14

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

Уред за почистване с UV лъчи:

1

Калъф за пътуване: 1

Дизайн и покритие

Цвят: Сив, с матиран бял панел

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 обикновена четка за зъби

* * В сравнение с глава за четка DiamondClean

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

ден
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