
 

Sonic elektriskā zobu
suka ar īpašu lietotni

FlexCare Platinum
Connected

 
Personalizēti padomi

Viedās tīrīšanas funkcijas
sensori

3 režīmi, 3 intens. pakāpes

2 birstes uzgaļi un UV dezinf.
līdz.

 

HX9192/02

Vieda tīrīšana. Izcili rezultāti.
Līdz pat 10 reizēm labāka aplikumu likvidēšana un veselīgākas

smaganas*

FlexCare Platinum Connected padara mutes kopšanas procesu kontrolējamu. Ar

Bluetooth bezvadu tehnoloģijas palīdzību sensori nosūta jūsu zobu tīrīšanas

datus Sonicare lietotnei, kas sniedz jums individuālus ieteikumus un atgriezenisko

saikni, lai nodrošinātu pilnīgu mutes dobuma tīrību.

Sekojiet zobu tīrīšanas procesam un saņemiet padomus reāllaikā

Sekojiet zobu sukas kustībām un notīriet pilnīgi visas zonas

Brīdina, ja izdarāt pārāk lielu spiedienu uz zobiem

Mudina samazināt beršanas kustības

Sonicare lietotne sniedz individuālu atgriezenisko saikni

TouchUp dod vēl vienu iespēju notīrīt nenotīrītās vietas

Padomi, kas ļauj uzlabot tīrīšanas procesu

Pievērsiet īpašu uzmanību problēmzonām

Vienmēr ziniet sava birstes uzgaļa tīrīšanas efektivitāti

Philips Sonicare dziļa un pilnīga mutes kopšana

Nodrošina pielāgotu zobu tīrīšanu

Pielāgojas zobu un smaganu kontūrām visaptverošai tīrīšanai

Taimeris veicina rūpīgu tīrīšanu

Dinamiska tīrīšanas darbība veselīgākam mutes dobumam

Nogaliniet baktērijas ar birstes uzgaļa UV dezinfekcijas līdzekli
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Izceltie produkti

Pozicionēšanas sensors

FlexCare Platinum Connected pozicionēšanas

sensors parāda zonas, kuras tīrāt pārāk maz, un

tādējādi ļauj uzlabot tīrīšanas rezultātu. Ja

mutes dobumā ir vietas, kuras regulāri netiek

notīrītas, pozicionēšanas sensors tās reģistrē

un informē par tām.

Spiediena sensors

Jūs varat nepamanīt, ka spiežat zobu suku

pārāk stingri, taču

FlexCare Platinum Connected to noteikti

pamanīs. Ja spiediens ir pārāk liels, intuitīvais

spiediena sensors aktivizē zobu sukas roktura

pulsācijas funkciju un jūs zināsiet, kuros brīžos

jāsāk tīrīt saudzīgāk. Pētījumu ietvaros 7 no 10

aptaujātajiem “agresīvajiem” zobu tīrītājiem,

izmantojot šo spiediena sensoru, sāka tīrīt

zobus saudzīgāk.

Beršanas sensors

Ja lietojat elektrisko zobu suku, ļaujiet, lai tā

padara darbu jūsu vietā, un neveiciet beršanas

kustības manuāli.

FlexCare Platinum Connected ir integrēts

beršanas sensors, kas ļaus mazināt ierasto

beršanas kustību un apgūt optimālu tīrīšanas

tehniku, ļaujot saudzīgāk notīrīt zobus.

TouchUp

Ja tīrīšanas laikā kāda zona paliek nenotīrīta,

Philips Sonicare lietotne, kas seko zobu sukas

kustībām, informē jūs par attiecīgajām vietām

un aicina atgriezties, lai tās notīrītu. TouchUp

sniedz individuāli pielāgotus padomus,

balstoties datos par jūsu zobu tīrīšanas

īpatnībām un ļaujot jums nekavējoties notīrīt

aizmirstās vietas, lai rezultāts būtu

nevainojams.

Personalizēti padomi

FlexCare Platinum Connected ļauj izvirzīt

ikdienas mērķus un sekot sasniegumiem.

Sonicare lietotne saglabā nesenākos tīrīšanas

datus, ļaujot jums vienkāršā veidā pārskatīt

rezultātus. Lietotne sniedz individuālus

padomus, ieteikumus un atgādinājumus, kas

ļauj laika gaitā uzlabot tīrīšanas tehniku. Ar šīs

lietotnes palīdzību varat koplietot savu zobu

tīrīšanas pārskatu ar savu zobārstu.

Fokusa zonas

Ja jūsu zobārsts mutes dobumā ir konstatējis

konkrētas zonas, kurām aplikuma veidošanās,

smaganu atkāpšanās vai citu iemeslu dēļ ir

nepieciešams pievērst papildu uzmanību, talkā

nāks FlexCare Platinum Connected. Lietotnē

Sonicare varat savā individuālajā mutes

dobuma attēlā izcelt attiecīgās problēmzonas

un atcerēties tām pievērst īpašu uzmanību

katrā zobu tīrīšanas reizē.

Birstes uzgaļa efektivitātes uzraudzības

funkcija

Normālas lietošanas apstākļos birstes uzgalis

ar laiku nolietojas un zaudē stingrību. Sonicare

lietotnē ir integrēta birstes uzgaļa efektivitātes

uzraudzības funkcija, kas seko birstes uzgaļa

efektivitātei, balstoties datos par faktisko

tīrīšanas ilgumu un spiedienu. Lietotne jūs

informēs, ja būs pienācis laiks veikt birstes

uzgaļa nomaiņu, tādējādi ļaujot jums vienmēr

sasniegt nevainojamu rezultātu. Lietotnē ir

iespējams pasūtīt arī jaunus birstes uzgaļus.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Balta: Notīra aplikumu

Rūpīga tīrīšana: Atsvaidzinošai un rūpīgai

tīrīšanai

3 intensitātes pakāpes: Zema, Vidēja, Augsta

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturi: 1 FlexCare Platinum Connected

Suku uzgaļi: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare

standarts

Lādētājs: 1

Ceļojumu futrālis: 1

UV dezinfekcijas līdzeklis: 1

Savienojamība

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija: Savienota

zobu tīrīšanas lietotne

Saderība

Android saderība: Android tālruņi, Bluetooth

4.0 iespējoti planšetdatori

iOS saderība: iPad 3 vai jaunāks, iPhone 4S

vai jaunāks, ar iOS7 operētājsistēmu

Dizains un apdare

Krāsa: Balta

Tīrīšanas veiktspēja

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Sniegums: Likvidē līdz 10x vairāk aplikuma*

Veselības ieguvumi: Uzlabo smaganu veselību

tikai divās nedēļās

Balinošās īpašības: Palīdz dabiski notīrīt

plankumus

Taimeris: BrushPacer un SmarTimer

Spiediena sensors: Rokturis vibrē, lai brīdinātu

lietotāju

Vienkārša lietošana

Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami

birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 2 nedēļām

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda

baterijas statusu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Displejs: Izgaismots displejs

Tehniskā specifikācija

Baterija: Uzlādējams

Akumulatora tips: Litija jonu

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 2

nedēļām

Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

* nekā parastā zobu birste
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