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zobna ščetka

FlexCare Platinum

 
3 načini, 3 intenzivnosti

2 glavi ščetke

S senzorjem pritiska

UV-čistilnik za glave ščetke

 

HX9172/14

Globoko in nežno čiščenje
10-krat boljše odstranjevanje zobnih oblog in bolj zdrave

dlesni*

Ko uporabljate FlexCare Platinum, je tudi najgloblje čiščenje dovolj nežno, da ščiti

zobe in dlesni. Z glavo ščetke AdaptiveClean in intuitivnim senzorjem pritiska

vedno odstranite največ zobnih oblog in zobe čistite nežno.

Najgloblje čiščenje z zobno ščetko Philips Sonicare doslej

Tehnologija za prilagodljivo čiščenje za globoko in nežno čiščenje

Prilagaja se obliki zob in dlesni za globlje čiščenje

Dinamično čiščenje za bolj zdravo ustno votlino

Pomaga vam izpolnjevati priporočene smernice za ščetkanje

Opozori vas, če se ščetkate premočno

Uničite bakterije z UV-čistilnikom za glave ščetke

Časovniki pomagajo spodbujati temeljito ščetkanje

Omogoča ščetkanje po meri

Tri nastavitve intenzivnosti in trije načini čiščenja

Novi način Deep Clean: učinkovito očistite zahtevna mesta

Poda se vašemu življenjskemu slogu

Dolga življenjska doba baterije in potovalna torbica

Priročna potovalna torbica in polnilnik
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Značilnosti

Globoko čiščenje z vsemi načini ščetkanja

Starih navad se včasih težko otresemo,

predvsem pri ščetkanju z zobno ščetko

FlexCare Platinum naslednje generacije.

Inovativna glava ščetke AdaptiveClean in

intuitivni senzor pritiska, ki ste v osrčju

tehnologije za prilagodljivo čiščenje,

omogočata enostavno nego tudi težko

dostopnih in zahtevnih mest. Ščetine glave

ščetke AdaptiveClean obdajo zobe in dlesni za

do 4-krat boljši stik s površino** in do 10-krat

boljše odstranjevanje zobnih oblog. Če pri

ščetkanju pritiskate premočno, senzor pritiska

sproži nežno vibriranje ročaja zobne ščetke,

zato ste vedno nežni do dlesni in neizprosni do

zobnih oblog.

Glava ščetke AdaptiveClean

AdaptiveClean je edina glava električne zobne

ščetke, ki se prilagaja edinstveni obliki zob in

dlesni. Glava ščetke se z mehkimi

prilagodljivimi stranicami prilagaja vsaki obliki.

Zagotavlja do 4-krat boljši stik s površino in do

10-krat boljše odstranjevanje zobnih oblog ob

dlesni in med zobmi. Ko zobno ščetko

pomikate ob dlesni, vpija morebitni prekomerni

pritisk, zato ste pri vseh načinih ščetkanja

vedno nežni do dlesni.

Intuitivni senzor pritiska

Verjetno ne opazite, da zobe ščetkate

premočno, zato vas na to opozori zobna ščetka

FlexCare Platinum. Če ščetkate premočno,

intuitivni senzor pritiska sproži nežno vibriranje

ročaja zobne ščetke in vas opozori, da morate

biti nežnejši. Raziskave kažejo, da je 7 od 10

oseb, ki so zobe ščetkali premočno, zaradi

senzorja pritiska zobno ščetko začelo

uporabljati nežneje.

Ščetkanje po meri

FlexCare Platinum s tremi nastavitvami

intenzivnosti in tremi načini čiščenja zagotavlja

optimalno in udobno globoko

čiščenje. Če se morate bolj posvetiti zahtevnim

mestom, triminutni način Deep Clean

zagotavlja izjemne rezultate. Način Clean

zagotavlja učinkovito vsakodnevno čiščenje,

način White pa učinkovito odstranjevanje

madežev. Intenzivnost lahko po želji nastavite

na nizko, srednjo in visoko.

Način Deep Clean

Naš novi način Deep Clean zagotavlja izjemno

učinkovito čiščenje težko dostopnih mest.

Edinstveno gibanje glave ščetke v tem načinu

in triminutno ščetkanje sta idealna izbira, ko se

želite posebej posvetiti zahtevnim mestom.

Sonična tehnologija

FlexCare Platinum naslednje generacije z več

kot 31.000 gibi na minuto zagotavlja vrhunske

rezultate čiščenja, ki jih opazite in občutite.

Sonična tehnologija za dinamično čiščenje

tekočino potiska globoke med zobe in ob

dlesni. Ko zobna ščetka FlexCare Platinum

nežno masira dlesni, spodbuja prekrvavitev in

pomaga odstranjevati zobne obloge. To

zagotavlja učinkovito in nežno čiščenje s

klinično dokazanimi rezultati.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Bela: Odstranjuje površinske madeže

Deep Clean: Za poživljajoče globoko čiščenje

3 intenzivnosti: Visoka, Nizka, Srednja

Priloženi predmeti

Ročaji: 1 FlexCare Platinum

Glave ščetke: 1 AdaptiveClean, 1 standardna

InterCare

Polnilnik: 1

UV-čistilnik: 1

Potovalna torbica: 1

Zasnova in izdelava

Barva: Siva z brušeno belo ploščo

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62000 potez ščetke na minuto

Zmogljivost: Odstrani do 10-krat več zobnih

oblog*

Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih

izboljša zdravje dlesni

Prispeva k bolj belim zobem: Pomaga naravno

odstranjevati madeže

Časovnik: SmarTimer in Quadpacer

Senzor pritiska: Z vibriranjem ročaja opozarja

uporabnika

Enostavna uporaba

Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive

glave ščetke

Čas ščetkanja: Do 3 tedne**

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje

baterije

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova

Zaslon: Osvetljen zaslon

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3

tedne**

Vrsta baterije: Litij-ionska

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

* kot običajna zobna ščetka

* * V primerjavi z glavo ščetke DiamondClean

* ** pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno
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