
Акумулаторна четка за

зъби

FlexCare Platinum

  3 режима, 3 интензитети

2 глави за четка

Със сензор за натиск

Дезинфекция на глави за четката с

UV

 

HX9182/10

Изключително почистване между зъбите
Премахва до 7 пъти повече плака между зъбите*

С девет уникални възможности за четкане, интуитивен датчик за натиска и усъвършенствана

технология на главата на четката, Philips Sonicare FlexCare Platinum отива отвъд

традиционното почистване, за да предостави изключително премахване на плаката и

подобрено здраве на венците.

Помага ви да спазвате препоръките за миене на зъбите

Предупреждава ви, когато миете прекалено силно

Таймери, които насърчават старателното миене

Персонализирано почистване

Персонализирайте вашия режим и интензивност

Предоставя изключително почистване за зъбите и венците

Звукова технология за по-добро здраве в устната кухина

Премахва до 7 пъти повече плака между зъбите*

Клинично доказано е че подобрява здравето на венците само за две седмици.

Новата глава за четката InterCare предлага усъвършенствано интердентално почистване

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

Общо 9 режима на миене

FlexCare Platinum ви позволява да изберете от три

почистващи режима - почистване, белота или грижа

за венците - и три настройки за интензивност -

ниска, средна или висока - за създаване на миене,

което е идеално пригодено за вас.

Подобрява здравето на венците за две седмици

С помощта на специален режим за грижа за венците

за насочено почистване, за да помогне за

намаляването на кървенето и възпалението на

венците, FlexCare Platinum е клинично доказано че

подобрява здравето на венците само за две седмици.

Технология InterCare на главата за четката

С изключително дълги косъмчета, за да достигнат

дълбоко между зъбите и по линията на венците,

нашата нова четка за глава InterCare използва

усъвършенствана технология за почистване за

премахване на плака и полиране на зъби, както и

косъмчета за напомняне, които избледняват от сини

в бeли, когато е време за смяна на главата за четка.

Звукова технология

За разлика от традиционните електрически четки за

зъби, Philips Sonicare включва патентована звукова

технология. Уникалното динамично почистващо

действие на Sonicare придвижва течността между

зъбите, като нежно и ефективно отстранява плаката

интердентално и по линията на венците.

Достигат дълбоко между зъбите

FlexCare Platinum достига дълбоко между зъбите, за

да предостави превъзходно премахване на плака.

Клинично доказано е че премахва 7 пъти повече

плака между зъбите в сравнение с ръчната четка за

зъби.

Интуитивен сензор за натиск

FlexCare Platinum включва уникален, интуитивен

сензор за натиск, който ще ви помогне да намалите

агресивното миене. Ръкохватката вибрира леко, за да

ви уведоми, когато прилагате твърде голям натиск.

Проектирано да подхожда на стила ви на живот

Нашият първокласен калъф за пътуване ви позволява

да съхранявате хигиенично четката си за зъби, а

компактното ни зарядно устройство за пътуване ви

помага да бъдете във върхова форма, докато сте в

движение. Ще се наслаждавате на две седмици

редовно използване само от едно пълно зареждане,

така че да бъдете в движение означава, че няма

нужда да пропуснете онова свежо чувство.

Quadpacer и Smartimer

FlexCare Platinum предлага два таймера, които

насърчават старателното миене. Интервалният

таймер Quadpacer показва кога е време да се

преместите в друг квадрант на устата, докато

Smartimer ви помага да достигнете препоръчаното от

зъболекаря време за миене от две минути.

Калъф за пътуване и зарядно устройство

Лесно можете да вземете FlexCare Platinum

навсякъде с вас с помощта на лесния за опаковане

калъф за пътуване и компактното зарядно

устройство.
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Спецификации

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Gum Care: Нежно масажира венците

Бяло: Премахва повърхностните петна

3 степени на интензивност: Ниски, Средно, Високо

Включени в комплекта

Дръжки: 1 FlexCare Platinum

Глави за четка: 1 InterCare стандартна, 1 InterCare

компактна

Зарядно устройство: 1

Уред за почистване с UV лъчи

Калъф за пътуване: 1

Дизайн и покритие

Цвят: Бял с металиков преден панел

Работни показатели при почистване

Скорост: До 31 000 движения на четката/мин

Представяне: Премахва до 7 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: До 3 седмици**

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор

показва състоянието на батерията

Дръжка:

Тънък и ергономичен дизайн

Дисплей: Осветен дисплей

Технически данни

Батерия: Акумулаторна

Тип батерия: Литиево-йонна

Време за работа (от пълно зареждане до

изтощаване): До 3 седмици**

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

* Сравнение с ръчно миене на зъби

* *въз основа на два периода от двуминутно миене на ден в режим

clean
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