Ładowana szczoteczka
do zębów
FlexCare Platinum
3 tryby, 3 poziomy
intensywności
2 główki szczoteczki
Z czujnikiem nacisku
Stacja dezynfekująca UV

Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni
międzyzębowych
Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów*
HX9182/10

Dzięki dziewięciu wyjątkowym opcjom szczotkowania, intuicyjnemu czujnikowi
nacisku i zaawansowanej technologii główki szczoteczki, szczoteczka Philips
Sonicare FlexCare Platinum wykracza poza tradycyjne czyszczenie, aby zapewnić
niezwykle skuteczne usuwanie płytki nazębnej i poprawić zdrowie dziąseł.
Pomoc w przestrzeganiu zaleceń dotyczących mycia zębów
Ostrzeżenie, gdy szczoteczka jest zbyt mocno dociskana do powierzchni zębów
Minutniki sprzyjające dokładnemu szczotkowaniu
Spersonalizowane sposoby czyszczenia
Możliwość dostosowania trybu i intensywności czyszczenia
Wyjątkowo skuteczne czyszczenie zębów i dziąseł
Opatentowana technologia soniczna zapewniająca lepszy stan zdrowia jamy ustnej
Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów
Udowodniona klinicznie poprawa zdrowia dziąseł w 2 tygodnie
Nowa główka szczoteczki InterCare umożliwiająca zaawansowane czyszczenie
przestrzeni międzyzębowych
Dopasowanie do Twojego stylu życia
Ładowanie co trzy tygodnie
Poręczny futerał podróżny i ładowarka
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Zalety
9 pełnych programów mycia zębów

Opatentowana technologia soniczna

Długi czas pracy akumulatora

Szczoteczka soniczna FlexCare Platinum
oferuje trzy różne tryby — czyszczenie,
wybielanie i ochrona dziąseł — oraz trzy
ustawienia intensywności: niskie, średnie i
wysokie. Dzięki mnogości opcji sposób
czyszczenia zębów można dostosować do
konkretnych potrzeb użytkownika.

W przeciwieństwie do tradycyjnych
elektrycznych lub akumulatorowych
szczoteczek do zębów szczoteczka Sonicare
wykorzystuje opatentowaną technologię
soniczną. Wyjątkowy, dynamiczny sposób
czyszczenia szczoteczki Sonicare polega na
kierowaniu płynu między zęby, co umożliwia
delikatne i skuteczne usunięcie płytki nazębnej
spomiędzy nich oraz wzdłuż linii dziąseł.

Z całkowicie naładowanej szczoteczki FlexCare
Platinum można regularnie korzystać nawet
przez trzy tygodnie.

Poprawa zdrowia dziąseł w 2 tygodnie

Quadpacer i Smartimer

Docieranie głęboko między zęby

Badania kliniczne dowiodły, że szczoteczka
FlexCare Platinum zapewnia poprawę zdrowia
dziąseł w zaledwie 2 tygodnie. Specjalny tryb
Gum Care umożliwiający skoncentrowane
czyszczenie pozwala zredukować zapalenie i
ograniczyć krwawienia z dziąseł.
Technologia główki szczoteczki InterCare

Szczoteczka FlexCare Platinum dociera
głęboko między zęby, umożliwiając skuteczne
usuwanie płytki nazębnej. Badania kliniczne
wykazały, że szczoteczka usuwa nawet 7 razy
więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów niż
tradycyjna ręczna szczoteczka.

Szczoteczka FlexCare Platinum jest
wyposażona w dwa minutniki, które sprzyjają
dokładnemu szczotkowaniu zębów. Zegar
okresowy Quadpacer sygnalizuje konieczność
przejścia do kolejnej strefy jamy ustnej, a
zegar Smartimer pomaga pamiętać o
szczotkowaniu przez 2 minuty, czyli czas
zalecany przez dentystów.
Futerał podróżny i ładowarka

Intuicyjny czujnik nacisku

Wyposażona w bardzo długie włosie nowa
główka szczoteczki InterCare pozwala dotrzeć
głęboko pomiędzy zęby i czyścić je wzdłuż
linii dziąseł. Zaawansowana technologia
czyszczenia pomaga usuwać płytkę nazębną i
polerować zęby, a sygnalizujące zużycie
włoski blakną, gdy konieczna jest wymiana
główki szczoteczki.

Szczoteczkę FlexCare Platinum można z
łatwością zabrać w podróż dzięki dołączonemu
do niej futerałowi i niewielkich rozmiarów
ładowarce.
Szczoteczka FlexCare Platinum jest
wyposażona w wyjątkowy, intuicyjny czujnik
nacisku, który pozwala unikać zbyt mocnego
szczotkowania. Uchwyt szczoteczki delikatnie
wibruje, sygnalizując, że główka jest zbyt
mocno dociskana do zębów.

Ładowana szczoteczka do zębów

HX9182/10

Dane techniczne
Tryby
Czyszczenie: Wyjątkowa czystość codziennie
Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł
Wybielanie: Usuwanie przebarwień
3 poziomy intensywności: Niski, Średni,
Wysoki
Elementy zestawu
Uchwyty: 1 FlexCare Platinum
Główki szczoteczki: 1 InterCare — standardowa,
1 InterCare — mała
Ładowarka: 1
Stacja dezynfekująca UV
Futerał podróżny: 1
Stylistyka i wykończenie
Kolor: Biały z metalicznym panelem przednim

Skuteczność czyszczenia
Szybkość: Do 31 tys. ruchów szczotkujących na
minutę
Wydajność: Usuwanie do 7 razy więcej płytki
nazębnej*
Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł
w zaledwie 2 tygodnie
Wybielanie: Pomoc w naturalnym usuwaniu
przebarwień
Zegar: Smartimer i Quadpacer
Czujnik nacisku: Uchwyt wibruje, ostrzegając
użytkownika

stanie naładowania akumulatora
Uchwyt: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Łatwa obsługa
System główki szczoteczki: Główki szczoteczki
mocowane w łatwy sposób na zatrzask
Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni**
Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o

Serwis
Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja
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Dane techniczne
Akumulator: Możliwość powtórnego ładowania
Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
Czas pracy (od pełnego naładowania do
wyczerpania): Do 3 tygodni
Moc
Napięcie: 110–220 V

* W porównaniu z ręczną szczoteczką do zębów
* * w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia
dziennie (w trybie czyszczenia)

