Philips Sonicare FlexCare
Platinum
Oplaadbare tandenborstel

3 poetsstanden, 3 sterktes
2 opzetborstels
Met druksensor
UV-opzetborstelreiniger

HX9182/10

Buitengewone reiniging tussen de tanden
Verwijdert tot wel 7x meer tandplak tussen de tanden*
De Philips Sonicare FlexCare Platinum is voorzien van negen unieke borstelopties, een
intuïtieve druksensor en geavanceerde opzetborsteltechnologie en biedt meer dan
gewone reiniging, voor buitengewone tandplakverwijdering en gezonder tandvlees.
Helpt u de aanbevolen richtlijnen voor tandenpoetsen te volgen
• Waarschuwt u wanneer u te hard poetst
• Timers om grondig poetsen te stimuleren
Voor een optimaal aangepaste poetservaring
• Pas de modus en intensiteit aan
Voor uitzonderlijke reiniging van tanden en tandvlees
• Sonische technologie voor een verbeterde mondhygiëne
• Verwijdert tot wel 7x meer tandplak tussen de tanden
• Klinisch bewezen: verbetert de gezondheid van het tandvlees in twee weken
• Nieuwe InterCare-opzetborstel voor geavanceerde reiniging tussen de tanden
Past bij uw levensstijl
• Lange levensduur van de batterij en reisetui
• Handig reisetui en -oplader
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Kenmerken
9 poetservaringen in totaal

Sonische technologie

Past perfect bij uw levensstijl

FlexCare Platinum beschikt over drie
reinigingsmodi - Clean, White en Gum Care en drie intensiteitsinstellingen - Low, Medium
en High. Hierdoor kunt u het poetsen dus
helemaal aan uw wensen aanpassen.

Anders dan traditionele elektrische en
oplaadbare tandenborstels, is de Philips
Sonicare voorzien van een gepatenteerde
sonische technologie. De unieke dynamische
reiniging van de Sonicare spoelt vloeistof
tussen tanden om tandplak tussen de tandplak
en langs de tandvleesrand op milde, maar
doeltreffende wijze te verwijderen.

In ons premium reisetui kunt u uw
tandenborstel hygiënisch bewaren en met onze
compacte reisoplader kunt u onderweg
opladen. Eén keer volledig opladen is genoeg
voor twee weken regelmatig gebruik, dus ook
onderweg kunt u genieten van een fris gevoel.

Verbetert de gezondheid van het
tandvlees in twee weken

Quadpacer en SmarTimer

Reikt tot diep tussen de tanden

Het is klinisch bewezen dat de FlexCare
Platinum, met speciale Gum Care-modus voor
gerichte reiniging en het verminderen van
ontstoken en bloedend tandvlees, de
gezondheid van het tandvlees in slechts twee
weken verbetert.
InterCare-opzetborsteltechnologie

De FlexCare Platinum reikt tot diep tussen de
tanden om tandplak nog beter te verwijderen.
Het is klinisch bewezen dat de FlexCare
Platinum zeven keer zoveel tandplak tussen de
tanden verwijdert dan een handmatige
tandenborstel.

De FlexCare Platinum biedt twee timers om
grondig poetsen te stimuleren. De Quadpacerintervaltimer geeft aan wanneer het tijd is om
naar een ander kwadrant van de mond te
bewegen, terwijl de SmarTimer u helpt de
door tandartsen aangeraden poetstijd van
twee minuten te bereiken.
Reisetui en -oplader

Intuïtieve druksensor

Geavanceerde technologie zorgt ervoor dat de
InterCare-borstelkop, met extra lange
borstelharen die diep tussen tanden en langs
de tandvleesrand reiken, tandplak verwijdert
en de tanden polijst. De blauwe haren worden
wit wanneer het tijd wordt om de opzetborstel
te vervangen.

De FlexCare Platinum is voorzien van een
unieke, intuïtieve druksensor die te hard
poetsen helpt te verminderen. Wanneer u te
veel druk uitoefent, trilt het handvat licht om u
te waarschuwen.

U kunt de FlexCare Platinum eenvoudig overal
mee naartoe nemen dankzij het eenvoudig in te
pakken reisetui en de compacte reisoplader.
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Specificaties
Poetsstanden
•
•
•
•

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag
Gum Care: Zachte massage van het tandvlees
Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken
3 sterktes: Laag, Medium, Hoog

Meegeleverde artikelen

• Handvatten: 1 FlexCare Platinum
• Opzetborstels: 1 InterCare-standaardborstel, 1
InterCare-compactborstel
• Docking station: 1
• UV-reiniger
• Reisetui: 1

Ontwerp en afwerking

• Kleur: Wit met metallic voorpaneel

Reinigingsprestaties

• Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min
• Performance: Verwijdert tot 7 keer meer
tandplak*
• Gezondheidsvoordelen: Verbetert gezondheid van
tandvlees in slechts twee weken
• Wittere tanden: Helpt verkleuringen op natuurlijke
wijze te verwijderen
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• Timer: SmarTimer en Quadpacer
• Poetsdruksensor: Laat het handvat trillen om de
gebruiker te waarschuwen

Gebruiksgemak

• Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk
opklikbare opzetborstels
• Poetstijd: Maximaal 3 weken**
• Batterij-indicator: Het lampje geeft de
batterijstatus aan
• Handvat: Slank, ergonomisch design
• Display: Verlicht display

Technische specificaties

• Batterij: Oplaadbaar
• Batterijtype: Lithium-ion
• Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):
Maximaal 3 weken**

Vermogen

• Voltage: 110 - 220 V

Service

• Garantie: 2 jaar beperkte garantie
•

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve
eigenaren.
www.philips.com

* Vergeleken met een gewone tandenborstel
* *gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de
Clean-poetsstand

