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2 główki szczoteczki

Z czujnikiem nacisku

Stacja dezynfekująca UV

 

HX9172/14

Głębokie, delikatne czyszczenie
10x skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej i zdrowsze

dziąsła*

Ze szczoteczką soniczną FlexCare Platinum nawet najgłębsze czyszczenie jest na

tyle delikatne, że chroni zęby i dziąsła. Dzięki główce AdaptiveClean i intuicyjnemu

czujnikowi nacisku maksymalnie skutecznie usuwasz płytkę nazębną w delikatny

sposób niezależnie od tego, jak szczotkujesz zęby.

Dokładne czyszczenie ze szczoteczką Philips Sonicare

Dopasowująca się technologia czyszczenia zapewnia głębokie, a jednocześnie

delikatne szczotkowanie

Dostosowuje się do kształtu zębów i dziąseł, aby zapewnić głębsze czyszczenie

Dynamiczny sposób czyszczenia zapewnia lepszy stan zdrowia jamy ustnej

Pomoc w przestrzeganiu zaleceń dotyczących mycia zębów

Ostrzega, gdy szczotkujesz zbyt mocno

Zabijaj bakterie za pomocą stacji dezynfekującej UV do główek szczoteczki sonicznej

Minutniki sprzyjające dokładnemu szczotkowaniu

Spersonalizowane sposoby czyszczenia

Trzy ustawienia intensywności i trzy programy czyszczenia

Nowe głębokie czyszczenie: z łatwością radzi sobie z kłopotliwymi miejscami

Dopasowanie do Twojego stylu życia

Długa żywotność akumulatora oraz futerał podróżny

Poręczny futerał podróżny i ładowarka



Szczoteczka soniczna HX9172/14

Zalety

Głębokie czyszczenie niezależnie od sposobu

szczotkowania

Trudno jest zerwać ze starymi nawykami, jeśli

nie szczotkujesz zębów szczoteczką soniczną

nowej generacji FlexCare Platinum. Dzięki

innowacyjnej główce AdaptiveClean i

intuicyjnemu czujnikowi nacisku, które są

rdzeniem dopasowującej się technologii

czyszczenia, łatwo można dbać nawet o trudno

dostępne miejsca. Włókna główki

AdaptiveClean dopasowują się do zębów i

dziąseł, dzięki czemu zapewniają nawet 4-

krotnie większą powierzchnię kontaktu** i

mogą usuwać nawet 10 razy więcej płytki

nazębnej. Kiedy zbyt mocno szczotkujesz zęby,

czujnik nacisku sprawia że rączka szczoteczki

lekko pulsuje, dzięki czemu

możesz delikatnie czyścić dziąsła, a

jednocześnie skutecznie usuwać płytkę

nazębną.

Główka szczoteczki AdaptiveClean

AdaptiveClean jest jedyną główką szczoteczki

sonicznej, która dostosowuje się do unikalnego

kształtu Twoich zębów i dziąseł.

Dzięki miękkim elastycznym brzegom, włókna

główki szczoteczki mogą dostosować się do

każdego kształtu. W efekcie powierzchnia

kontaktu może być nawet 4 razy większa* i

można usunąć nawet 10 razy więcej płytki

nazębnej wzdłuż linii dziąseł oraz w

przestrzeniach międzyzębowych. Gdy

szczoteczka porusza się wzdłuż linii dziąseł,

amortyzuje nadmierny nacisk podczas

szczotkowania i pozostaje delikatna dla

dziąseł niezależnie od sposobu szczotkowania.

Intuicyjny czujnik nacisku

Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby

zbyt mocno, ale szczoteczka soniczna FlexCare

Platinum na pewno to zarejestruje. Jeśli zbyt

mocno dociskasz szczoteczkę, intuicyjny

czujnik nacisku sprawi, że rączka szczoteczki

będzie lekko pulsować, informując Cię, że

należy szczotkować delikatniej. Badania

wykazały, że 7 na 10 osób, które zbyt mocno

szczotkowały zęby zmniejszyło siłę

szczotkowania dzięki czujnikowi nacisku.

Indywidualne sposoby czyszczenia

Dzięki trzem ustawieniom intensywności i

trzem programom czyszczenia szczoteczka

soniczna FlexCare Platinum oferuje najwyższą

wygodę i naprawdę głębokie czyszczenie. Jeśli

chcesz zwrócić szczególną uwagę na trudne

miejsca, trzyminutowy program głębokiego

czyszczenia zapewni wyjątkowe efekty. Używaj

programu czyszczenia do doskonałego

codziennego czyszczenia lub programu

wybielania do usuwania przebarwień. Ustaw

intensywność na niską, średnią lub wysoką

zgodnie z własnymi preferencjami.

Program głębokiego czyszczenia

Nasz całkowicie nowy program głębokiego

czyszczenia zapewnia wyjątkowe efekty

czyszczenia w trudno dostępnych miejscach.

Wyjątkowe ruchy główki szczoteczki w tym

programie oraz dłuższy, trzyminutowy czas

szczotkowania sprawiają, że jest to doskonały

wybór, kiedy musisz zwrócić szczególną uwagę

na kłopotliwe miejsca.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Biały: Usuwanie przebarwień

Głębokie czyszczenie: Pobudzające głębokie

czyszczenie

3 poziomy intensywności: Wysoki, Niski,

Średni

Elementy zestawu

Rączki: 1 FlexCare Platinum

Końcówka: 1 główka AdaptiveClean, 1 InterCare

— standardowa

Ładowarka: 1

Stacja dezynfekująca UV: 1

Etui podróżne: 1

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Szary z matowobiałym panelem

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na

minutę

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki

nazębnej*

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł

w zaledwie 2 tygodnie

Usuwanie przebarwień: Pomoc w naturalnym

usuwaniu przebarwień

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmarTimer

Czujnik siły nacisku: Rączka zawibruje

sygnalizując zbyt mocny nacisk

Łatwość użytkowania

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę

szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni***

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o

stanie naładowania akumulatora

Uchwyt: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Dane techniczne

Bateria: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: Do 3 tygodni**

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Moc

Napięcie: 110–220 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła

szczoteczka

* * w porównaniu z główką DiamondClean

* ** w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia

dziennie
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