Nabíjecí zubní
kartáček
FlexCare Platinum
3 režimy, 3 intenzity
2 hlavy kartáčku
Se snímačem tlaku
UV čistička hlav kartáčků

Vynikající čištění mezi zuby
HX9182/10

Odstraňuje až 7x více plaku z mezizubních prostor*
S devíti možnostmi čištění, intuitivním snímačem tlaku a pokročilou technologií
hlavy kartáčku přesahuje Philips Sonicare FlexCare Platinum tradiční čištění a
zaručuje vynikající odstranění plaku a lepší zdravotní stav dásní.
Pomáhá splnit doporučení pro čištění zubů
Upozorní vás, když na zuby kartáčkem příliš tlačíte
Časovač napomáhá pečlivému čištění
Nabízí čištění podle vašich potřeb
Přizpůsobte si režim a intenzitu čištění
Poskytuje vynikající čištění zubů a dásní
Patentovaná sonická technologie pro lepší stav chrupu
Odstraňuje až 7x více plaku z mezizubních prostor
Klinicky prokázané ozdravení dásní za pouhé dva týdny
Nová technologie hlav kartáčku InterCare nabízí pokročilé čištění mezizubních prostor
Přesně pro váš životní styl
Vydrží tři týdny bez nabíjení
Šikovná cestovní brašna a nabíječka

Nabíjecí zubní kartáček

HX9182/10

Přednosti
Celkem 9 možností čištění

Patentovaná sonická technologie

Dlouhá životnost

S kartáčkem FlexCare Platinum si můžete
vybrat ze tří režimů čištění – režim Clean,
White a režim Péče o dásně – a ze tří
nastavení stupně intenzity – nízký, střední a
vysoký – a čištění tak můžete přizpůsobit svým
potřebám.

Na rozdíl od klasického elektrického kartáčku
nabízí čištění Sonicare patentovanou sonickou
technologii. Jedinečný, dynamický čistící
účinek způsobuje proudění tekutiny do
mezizubních prostor, čímž jemně a efektivně
odstraňuje plak z mezizubních prostor a podél
linie dásní.

Při plně nabité baterii vydrží kartáček FlexCare
Platinum tři týdny pravidelného používání bez
nabíjení.
Quadpacer a Smartimer

Zlepšuje zdraví dásní za pouhé dva týdny
Čistí hluboko mezi zuby

Je klinicky prokázáno, že díky speciálnímu
režimu Péče o dásně pro cílené čištění, který
pomáhá snižovat krvácení a zánět dásní,
zlepšuje kartáček FlexCare Platinum zdraví
dásní za pouhé dva týdny.

Kartáček FlexCare Platinum dosáhne hluboko
mezi zuby, čímž docílí daleko lepšího
odstranění plaku. Je klinicky prokázáno, že
dokáže odstranit 7x více plaku z mezizubních
prostor než ruční kartáček.

Kartáček FlexCare Platinum nabízí dva
časovače, které napomáhají pečlivému čištění.
Intervalový časovač Quadpacer napovídá, kdy
je třeba začít čistit další část úst, zatímco
časovač Smartimer napomáhá prodloužit
čištění na odborníky doporučované dvě minuty.
Cestovní brašna a nabíječka

Technologie hlav kartáčku InterCare
Intuitivní snímač tlaku

S extra dlouhými štětinami, které dosáhnou
mezi zuby a podél linie dásní, nabízí hlava
kartáčku InterCare pokročilou technologii
čištění pro odstranění plaku a leštění zubů.
Štětinky navíc svým vyblednutím z modra do
bíla upozorní, že je načase hlavu kartáčku
vyměnit.

Kartáček FlexCare Platinum disponuje
jedinečným intuitivním snímačem tlaku, který
pomáhá zabránit agresivnímu způsobu čištění
zubů. Když na zuby začnete příliš tlačit, rukojeť
začne zlehka vibrovat.

S cestovní brašnou, která lze snadno zabalit, a
kompaktní cestovní nabíječkou můžete svůj
kartáček FlexCare Platinum vzít kamkoli je
potřeba.

Nabíjecí zubní kartáček
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Speciﬁkace
Režimy
Čištění: Pro každodenní kvalitní čištění
Péče o dásně: Jemně masíruje dásně
Bílá: Odstraňuje povrchové skvrny
3 intenzity: Nízký, Střední, Vysoký
Balení obsahuje
Rukojeti: 1 FlexCare Platinum
Náhradní kartáčky: 1 standardní InterCare,
1 kompaktní hlava InterCare
Nabíječka: 1
UV čistička: Ano
Cestovní brašna: 1
Design a provedení
Barva: Bílá s metalickým předním panelem

Výkon čištění
Rychlost: Až 31 000 čistících pohybů za
minutu
Performance: Odstraňuje až 7x více plaku*
Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během
dvou týdnů
Bělící výhody: Pomáhá přirozeně odstranit
skvrny
Časovač: Funkce Smartimer a Quadpacer
Snímač tlaku: Vibrační rukojeť pro upozornění
Snadné použití
Systém hlav kartáčku: Hlavy kartáčku se
snadným zacvaknutím
Doba čištění: Až 3 týdny**
Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav
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baterie
Rukojeť: Tenký ergonomický design
Displej: Osvětlený displej
Technické údaje
Baterie: Nabíjecí
Typ baterie: Lithium-iontová
Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až
3 týdny
Spotřeba
Napětí: 110–220 V
Servis
Záruka: 2letá omezená záruka

* V porovnání s pouhým ručním čištěním zubů
* *založeno na dvou periodách dvouminutového čištění
v režimu čištění

