
 

 

Philips Sonicare FlexCare 
Platinum
Elektrická sonická zubná 
kefka

3 režimy, 3 stupne intenzity
2 kefkové nástavce
So snímačom tlaku
UV sanitizér kefkových nástavcov
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 x účinnejšie odstránenie zubného povlaku a zdravšie ďasná*

efkou FlexCare Platinum je aj najdôkladnejšie čistenie šetrné k vašim zubom a ďasnám. 
aka kefkovému nástavcu AdaptiveClean a intuitívnemu snímaču tlaku dosiahnete 
ximálne odstránenie povlaku a jemnejšie čistenie, nech si už zuby čistíte akokoľvek.

Doteraz najdôkladnejší spôsob čistenia zubov od Philips Sonicare
• Prispôsobivá technológia čistenia pre hĺbkové, no jemné čistenie
• Kopíruje tvar zubov a ďasien, čím umožňuje dôkladnejšie vyčistenie
• Dynamické pôsobenie pre lepšiu ústnu hygienu

Pomáha dodržiavať odporúčané postupy čistenia zubov
• Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby
• Zničte baktérie s UV sanitizérom kefkových nástavcov
• Časovače podporujúce dôkladné čistenie

Umožňuje prispôsobené možnosti čistenia zubov
• Tri nastavenia intenzity a tri režimy čistenia
• Nové hĺbkové čistenie: bez námahy si poradí s problémovými miestami

Vyhovuje vášmu životnému štýlu
• Dlhá výdrž batérie a cestovné puzdro
• Praktické cestovné puzdro a nabíjačka



 Vždy dôkladné čistenie

Dlhoročné návyky sa ťažko odbúravajú – to 
však neplatí, keď si čistíte zuby zubnou kefkou 
novej generácie FlexCare Platinum. Vďaka 
inovatívnemu kefkovému nástavcu 
AdaptiveClean a intuitívnemu snímaču tlaku, 
ktoré tvoria základ našej prispôsobivej 
technológie čistenia, sa ľahko postaráte aj 
o ťažko dostupné miesta. Vlákna kefkového 
nástavca AdaptiveClean obklopia vaše zuby 
a ďasná, čím sa vytvorí až 4 x väčšia kontaktná 
plocha** a odstráni až 10 x viac zubného 
povlaku. Ak pri čistení vyvíjate kefkou príliš 
veľký tlak, na základe impulzu zo snímača tlaku 
začne rúčka zubnej kefky jemne pulzovať. 
Môžete sa tak jemne starať o svoje ďasná 
a zároveň tvrdo zatočiť so zubným povlakom.

Kefkový nadstavec AdaptiveClean

Náš kefkový nástavec AdaptiveClean je jediný 
nástavec elektrickej zubnej kefky, ktorý dokáže 
kopírovať jedinečný tvar vašich zubov a ďasien. 
Vďaka jemným a pružným okrajom vyrobeným 
z gumy si tento kefkový nástavec poradí 
s každou krivkou. Poskytuje až 4 x väčšiu 

kontaktnú plochu a až 10 x účinnejšie 
odstraňuje zubný povlak pozdĺž línií ďasien 
a medzi zubami. Pri pohybe po línii ďasien 
absorbuje zubná kefka nadbytočný tlak, takže 
sa môžete jemne starať o svoje ďasná 
a zároveň tvrdo zatočiť s povlakom.

Intuitívny snímač tlaku

Vy si nemusíte všímať, či pri čistení vyvíjate na 
zuby príliš veľký tlak, vaša zubná kefka 
FlexCare Platinum si to všimne za vás. Ak 
zatlačíte príliš silno, na základe impulzu 
z intuitívneho snímača tlaku začne rúčka zubnej 
kefky jemne vibrovať, takže budete presne 
vedieť, kedy máte ubrať. Podľa štúdií 7 z 10 
ľudí, ktorí si zvyknú čistiť si zuby príliš rázne, 
pri používaní snímača tlaku znížilo tlak na 
kefku.

Vlastný spôsob čistenia zubov

S troma stupňami intenzity a troma režimami 
čistenia je zubná kefka FlexCare Platinum 
zárukou dokonale pohodlného a zároveň 
skutočne dôkladného čistenia. Ak potrebujete 
venovať špeciálnu pozornosť problematickým 

miestam, mimoriadne výsledky dosiahnete 
s trojminútovým režimom Deep Clean. Režim 
Clean používajte na každodenné čistenie 
a režim White na odstraňovanie zubného 
povlaku. Intenzitu môžete nastaviť na nízku, 
strednú alebo vysokú podľa toho, ktorá vám 
najviac vyhovuje.

Režim hĺbkového čistenia

S naším úplne novým režimom hĺbkového 
čistenia dôkladne vyčistíte aj ťažko dostupné 
miesta. Jedinečný pohyb kefkového nástavca 
v tomto režime a dlhší trojminútový čas 
čistenia sú ideálnou voľbou, keď chcete 
venovať špeciálnu pozornosť problémovým 
miestam.

Logo Philips Green
Ekologické výrobky značky Philips 
pomáhajú znižovať náklady, spotrebu 
energie a emisie CO2. Akým spôsobom? 
Ponúkajú významný environmentálny 
prínos v jednej alebo viacerých hlavných 
oblastiach ekologických priorít 
spoločnosti Philips – energetická 
efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, 
hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj 
spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Hlavné prvky
Elektrická sonická zubná kefka
3 režimy, 3 stupne intenzity 2 kefkové nástavce, So snímačom tlaku, UV sanitizér kefkových nástavcov
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Režimy
• Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu
• White: Odstraňuje povrchové zafarbenie
• Deep Clean: Pre osviežujúce hĺbkové čistenie
• 3 stupne intenzity: Vysoká, Nízka, Stredná

Pribalené príslušenstvo
• Telá: 1 FlexCare Platinum
• Kefkové nástavce: 1 AdaptiveClean, 1 kefkový 

nástavec InterCare, štandardná veľkosť
• Nabíjacia jednotka: 1
• UV sanitizér: 1
• Cestovné puzdro: 1

Dizajn a povrchová úprava
• Farba: Sivá s brúseným bielym panelom

Výsledky čistenia
• Frekvencia: Až 31 000 sterov kefky za minútu
• Výkon: Odstraňuje až 10krát viac povlaku*
• Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav ďasien 

už za dva týždne
• Prínosy pre bielenie zubov: Pomáha prirodzene 

odstraňovať škvrny

• Časovač: Smartimer a Quadpacer
• Senzor tlaku: Rukoväť zavibruje, aby upozornila 

používateľa

Jednoduché používanie
• Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce s 

jednoduchým nadsadením
• Čas čistenia: Až 3 týždne***
• Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje 

úroveň nabitia batérie
• Telo: Štíhly ergonomický tvar
• Displej: Podsvietený displej

Technické špecifikácie
• Batéria: Nabíjateľná
• Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné 

vybitie): Až 3 týždne**
• Typ batérie: Lítium-iónová

Príkon
• Napätie: 110 – 220 V

Servis
• Záruka: 2-ročná obmedzená záruka
•
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Technické údaje
Elektrická sonická zubná kefka
3 režimy, 3 stupne intenzity 2 kefkové nástavce, So snímačom tlaku, UV sanitizér kefkových nástavcov

* ako manuálna zubná kefka
* * V porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean
* ** pri dvoch dvojminútových čisteniach denne

http://www.philips.com

