
 

Sonische, elektrische
tandenborstel - Verkoop

FlexCare Platinum

 
3 poetsstanden, 3 sterktes

2 opzetborstels

Met druksensor

UV-opzetborstelreiniger

 

HX9182/32

De technieken mogen dan variëren, de

resultaten niet

Onze eerste borstel met AdaptiveClean-technologie

De kern van de Adaptive Cleaning-technologie bestaat uit twee componenten: de

innovatieve AdaptiveClean-opzetborstel en een intuïtieve druksensor. Beide

componenten helpen uw patiënten slimmer te poetsen, niet harder.

Superieure reiniging

AdaptiveClean-opzetborstel

Aanpasbare poetservaringen

Gepatenteerde Sonicare-tandenborsteltechnologie

Helpt de aanbevelingen van tandartsen op te volgen

Intuïtieve druksensor

Voor een gepersonaliseerde poetservaring

Nieuwe Deep Clean: pak moeiteloos probleemplekken aan

Ontworpen voor u

InterCare-opzetborstel

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

UV-reiniger

Smarttimer

Quadpacer
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Kenmerken

AdaptiveClean-opzetborstel

Dankzij de zachte, flexibele rubberen zijkanten

volgt deze opzetborstel alle contouren van de

tanden en het tandvlees van patiënten. De

borstel bereikt tot 4 keer zoveel oppervlak*.

Door de flexibiliteit van de opzetborstel poetst

deze voorzichtig langs het tandvlees en

absorbeert deze overmatige druk. Een

verbeterde heen-en-weergaande beweging

zorgt voor een uniek gevoel en superieure

reiniging langs het tandvlees en op moeilijk te

bereiken plaatsen*. Deze tandenborstel

verwijdert tot wel 10x zoveel tandplak als een

gewone tandenborstel op moeilijk te bereiken

plaatsen*.

Intuïtieve druksensor

Als er te veel druk wordt uitgeoefend, trilt het

handvat om de patiënten eraan te herinneren

de juiste techniek te gebruiken. In een

onderzoek onder Amerikaanse patiënten ging 7

op de 10 agressieve poetsers minder druk

uitoefenen bij gebruik van de druksensor.

Deep Clean-modus

Onze nieuwe Deep Clean-modus zorgt voor

uitzonderlijke reiniging op moeilijk bereikbare

plekken. Pak probleemplekken aan met de

unieke bewegingen van de opzetborstel in

deze modus plus een uitgebreide poetstijd van

3 minuten.

Aangepaste poetservaringen

Dankzij de drie intensiteitsstanden en drie

reinigingsmodi voor optimaal comfort en een

grondige reiniging kunt u poetsen zoals u het

wilt én de poetsadviezen opvolgen. De drie

minuten durende Deep Clean-modus zorgt

voor uitzonderlijke reiniging op moeilijk

bereikbare plekken. Het is de perfecte modus

voor patiënten die probleemplekken willen

aanpakken.

InterCare-opzetborstel

Extra lange, dicht op elkaar staande-

borstelharen reinigen dieper tussen de tanden

en verwijderen daar aanzienlijk meer

tandplak*. ideaal voor patiënten met bloedend

tandvlees of verhoogd risico op

tandvleesontstekingen.

UV-reiniger

Doodt tot 99% van de bacteriën en virussen*.

Verkrijgbaar als accessoire in een van de SKU-

dispensers.

Smarttimer

De timer van twee minuten zorgt ervoor dat u

de door tandartsen aanbevolen poetstijd

aanhoudt.

Quadpacer

De intervaltimer van dertig seconden moedigt

u aan om ieder kwadrant van de mond grondig

te poetsen.

Sonische technologie

Spoelt vloeistof tussen de tanden en langs het

tandvlees voor een zachte, maar zeer grondige

reiniging.
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Specificaties

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

Deep Clean: Voor een verkwikkend grondige

reiniging

3 sterktes: Laag, Medium, Hoog

Meegeleverde artikelen

Handvatten: 1 FlexCare Platinum

Opzetborstels: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare-

standaardborstel

Docking station: 1

Reisetui: 1

UV-reiniger: 1

Ontwerp en afwerking

Kleur: Platinum gray

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Performance: Verwijdert tot wel 10 keer meer

tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Verbetert gezondheid

van tandvlees in slechts twee weken

Wittere tanden: Helpt verkleuringen op

natuurlijke wijze te verwijderen

Timer: Quadpacer en SmarTimer

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

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Maximaal 3 weken**

Batterijtype: Lithium-ion

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

* Dan een DiamondClean-opzetborstel

* Dan een gewone tandenborstel

* Gegevens beschikbaar

* Na één keer gebruik van elke tandenborstel t.o.v. de

Oral-B CrossAction 3000/6000

* HSV1, H.A.
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