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Alapos és gyengéd tisztítás
10-szer több lepedék eltávolítása és egészségesebb fogíny*

A FlexCare Platinum használatával még a legalaposabb tisztítás is megfelelően

gyengéd fogai és ínye védelme érdekében. Az AdaptiveClean fogkefefejnek és az

intuitív nyomásérzékelőnek köszönhetően a maximális lepedékeltávolítás is

gyengéd élményt nyújt Önnek.

A Philips Sonicare alapos tisztítást nyújt

Adaptív tisztítási technológia az alapos, mégis kíméletes tisztításért

Az alaposabb tisztítás érdekében követi a foga és az ínye körvonalait

Dinamikus tisztítóeljárás a jobb szájhigiénia érdekében

Segítséget nyújt az ajánlott fogápolási tanácsok betartásában

Túl erős fogmosás esetén figyelmeztető jelzés

Pusztítsa el a baktériumokat az UV-s fogkefefej-fertőtlenítővel

Időzítők az alapos fogmosásért

A személyre szabott fogmosás élményét nyújtja

Három intenzitási beállítás és három tisztítási mód

Új alapos tisztítás: a problémás területek erőfeszítés nélküli tisztítása

Az Ön életstílusához igazítva

Hosszú akkumulátor-élettartam és hordtáska

Praktikus utazótok és töltő
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Fénypontok

Alapos tisztítás, akárhogy is mossa a fogát

Nehéz eltérni a régi szokásoktól, kivéve ha a

FlexCare Platinum következő generációjával

mos fogat. Az adaptív tisztítási technológiánk

magját képező innovatív AdaptiveClean

fogkefefejnek és az intuitív nyomásérzékelőnek

köszönhetően még a nehezen elérhető,

problémás területek tisztítása is könnyen

megoldható. Az AdaptiveClean fogkefefej sörtéi

illeszkednek a fogához és az ínyéhez, ami akár

a 4-szeresére növeli a felületi érintkezést**, és

akár 10-szer több lepedéket távolít el.

Amennyiben túl erősen mos fogat, a

nyomásérzékelő finoman rezegteti a fogkefe

nyelét, hogy kíméletes tudjon maradni az

ínyéhez, miközben elbánik a lepedékkel.

AdaptiveClean kefefej

Az AdaptiveClean fogkefefej az egyetlen

elektromos fogkefe, amely követni tudja a fog

és íny egyedi alakzatát. A kefefej a gumiból

készült puha, rugalmas oldalaiknak

köszönhetően minden görbülethez igazodik. A

felületi érintkezést akár a 4-szeresére növeli,

és akár 10-szer több lepedéket távolít el a

fogíny mentén és a fogak között. Mivel a kefe

követi az íny vonalát, elnyeli az esetleges erős

rányomásból fakadó túlzott nyomást, így

kíméletes lehet az ínyéhez, akárhogy mos

fogat.

Intuitív nyomásérzékelő

Lehet, hogy Ön nem veszi észre, ha túl erősen

mos fogat, de a FlexCare Platinum

figyelmezteti fogja erre. Ha túl nagy nyomást

alkalmaz, az intuitív nyomásérzékelő

gyengéden megrezegteti a fogkefenyelet, így

pontosan tudni fogja, mikor kell

kíméletesebbnek lennie. A tanulmányok szerint

a fogmosást túl erősen végző 10 ember

közül 7 sikeresen csökkentette a fogmosáskor

kifejtett nyomást a nyomásérzékelő

használatakor.

Személyre szabott fogmosási élmény

A három intenzitási beállítással és három

tisztítási móddal rendelkező FlexCare Platinum

optimális kényelmet és igazán alapos tisztítást

eredményez. Ha különösen oda kell figyelnie a

problémás területekre, a három perces Alapos

tisztítás mód kivételes eredményt nyújt.

Használja a Tisztítás módot a remek,

mindennapos tisztításhoz, vagy a Fehér módot

a lerakódások eltávolításához. Állítsa be a

intenzitást alacsonyra, közepesre vagy

magasra a személyes igényeinek megfelelően.

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.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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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

UV-fertőtlenítő: 1

Utazótok: 1

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Szürke, csiszolt fehér borítással

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: Akár 10-szer annyi lepedéket

távolít el*

Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny

mindössze 2 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

* Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi

fogkefe

* * A DiamondClean fogkefefejhez képest

* ** naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve
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