
Akumulatorska
zobna ščetka

FlexCare Platinum

 
3 načini, 3 intenzivnosti

2 glavi ščetke

S senzorjem pritiska

UV-čistilnik za glave ščetke

 

HX9182/10

Učinkovito čiščenje med zobmi
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog med zobmi*

Z devetimi edinstvenimi možnostmi ščetkanja, intuitivnim senzorjem pritiska in

napredno tehnologijo glave ščetke Philips Sonicare FlexCare Platinum presega

tradicionalno čiščenje in zagotavlja izjemno odstranjevanje zobnih oblog in

izboljšano zdravje dlesni.

Pomaga vam izpolnjevati priporočene smernice za ščetkanje

Opozori vas, če se ščetkate premočno

Časovniki pomagajo spodbujati temeljito ščetkanje

Omogoča ščetkanje po meri

Prilagodite način in intenzivnost

Zagotavlja učinkovito čiščenje zob in dlesni

Sonična tehnologija za boljše zdravje ust

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog med zobmi

Klinično dokazano v dveh tednih izboljša zdravje dlesni

Nova glava ščetke InterCare omogoča napredno medzobno čiščenje

Poda se vašemu življenjskemu slogu

Baterija med polnjenji omogoča tri tedne delovanja

Priročna potovalna torbica in polnilnik
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Značilnosti

9 načinov ščetkanja

FlexCare Platinum vam omogoča izbiro med

tremi načini čiščenja (čisto, belo, nega dlesni)

in tremi intenzivnostmi (nizka, srednja ali

visoka) za ščetkanje, ki je popolnoma

prilagojeno vam.

V dveh tednih izboljša zdravje dlesni

FlexCare Platina s posebnim načinom za nego

dlesni za usmerjeno čiščenje pomaga

zmanjševati krvavenje iz dlesni in vnetje, zato

klinično dokazano v dveh tednih izboljša

zdravje dlesni.

Tehnologija glave ščetke InterCare

Glava ščetke InterCare z zelo dolgimi ščetinami

za čiščenje med zobmi in ob dlesni ter

napredno tehnologijo čiščenja odstranjuje

zobne obloge in polira zobe. Ko morate glavo

ščetke napolniti, modre ščetine postopoma

začnejo postajati bele.

Sonična tehnologija

Philips Sonicare ima za razliko od

tradicionalnih ali električnih zobnih ščetk

patentirano sonično tehnologijo. Zobna ščetka

Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem

tekočino usmerja med zobe, s čimer nežno in

učinkovito odstranjuje zobne obloge med

zobmi in ob dlesni.

Doseže predel globoko med zobmi

FlexCare Platinum doseže predele globoko

med zobmi za najučinkovitejše odstranjevanje

zobnih oblog. Klinično dokazano odstrani 7-

krat več zobnih oblog med zobmi kot ročna

zobna ščetka.

Intuitivni senzor pritiska

FlexCare Platinum ima edinstven intuitivni

senzor pritiska, ki pomaga preprečevati

agresivno ščetkanje. Če pritiskate premočno,

ročaj nežno vibrira in vas opozarja na to.

Dolga življenjska doba baterije

Ko je baterija ščetke FlexCare Platinum

povsem napolnjena, zadostuje za tri tedne

redne uporabe.

Quadpacer in pametni časovnik

FlexCare Platinum ima dva časovnike, ki

pomaga spodbujati temeljito ščetkanje.

Intervalni časovnik Quadpacer vas opozori,

kdaj morate ščetko premakniti v drug del ust,

pametni časovnik pa vam pomaga, da zobe

ščetkate dve minuti, kot priporočajo

zobozdravniki.

Potovalna torbica in polnilnik

Zobno ščetko FlexCare Platinum s potovalno

torbico in kompaktnim potovalnim polnilnikom

lahko enostavno vzamete kamorkoli.
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Specifikacije

Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Gum Care: Nežno masira dlesni

Bela: Odstranjuje površinske madeže

3 intenzivnosti: Nizka, Srednja, Visoka

Priloženi predmeti

Ročaji: 1 FlexCare Platinum

Glave ščetke: 1 standardna InterCare, 1

kompaktna InterCare

Polnilnik: 1

Ultravijolični čistilnik

Potovalna torbica: 1

Zasnova in izdelava

Barva: Bela s kovinsko sprednjo ploščo

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62000 potez ščetke na minuto

Zmogljivost: Odstrani do 7-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: Pametni časovnik 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

Vrsta baterije: Litij-ionska

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3

tedne**

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

* V primerjavi z uporabo samo običajne zobne ščetke

* *pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean
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