
 

„Sonic“, elektrinis dantų
šepetėlis su programa

FlexCare Platinum
Connected

 
Asmeniniai mokymai

Išmanieji valymosi šepetėliu
jutikliai

3 režimų, 3 intensyvumų

2 šepet. galvutės ir UV dezinf.
priem.

 

HX9192/02

Išmanus valymasis. Geresni rezultatai.
Iki 10 k. daugiau pašalintų apnašų ir sveikesnės dantenos*

Su „FlexCare Platinum Connected“ nebereikės spėlioti prižiūrint burną. Jutikliai

siunčia valymosi duomenis „Sonicare“ programai per „Bluetooth®“ belaidę

technologiją, o programa pateikia asmeninius mokymus ir atsiliepimus, kad kiek

įmanoma visapusiškiau išsivalytumėte dantis.

Sekite, kaip valotės dantis, ir gaukite patarimų realiu laiku

Sekite valomas vietas ir valykitės geriau

Įspėja, jei valotės per stipriai

Moko mažiau šveisti

„Sonicare“ programoje asmeniškai pateikiami atsiliepimai

Su „Touch Up“ turite galimybę išvalyti praleistas vietas

Mokymai nusistovėjusiai praktikai tobulinti

Pradėkite labiau rūpintis rūpesčių keliančiomis vietomis

Visada žinokite šepetėlio galvutės veiksmingumą

„Philips Sonicare“ giliausias, visapusiškiausias valymas

Individualus valymasis šepetėliu

Prisitaiko prie dantų ir dantenų kontūrų, kad giliau išvalytų

Laikmatis skatina valantis dantis

Dinaminis valomasis poveikis – geresnė burnos higiena

Sunaikinkite bakterijas naudodami UV šepetėlio galvutės dezinfekavimo priemonę
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Ypatybės

Vietos jutiklis

„FlexCare Platinum Connected“ vietos jutiklis

parodo, kur valėtės per trumpai, kad geriau

išsivalytumėte. Jei yra vietų, kurias nuolatos

praleidžiate valydamiesi šepetėliu, vietos

jutiklis atkreips į jas jūsų dėmesį.

Spaudimo jutiklis

Patys galite nepajusti, kad valote per stipriai,

tačiau tai pajus „FlexCare Connected“

šepetėlis. Jei spausite per stipriai, suveiks

intuityvus spaudimo jutiklis ir šepetėlio

rankena švelniai sudrebės, kad žinotumėte,

kada mažiau spausti. Atliekant tyrimus

nustatyta, kad panaudojus spaudimo jutiklį 7 iš

10 stipriai dantis valančių asmenų sėkmingai

sumažino valant naudojamą spaudimą.

Šveitimo jutiklis

Naudodami elektrinį dantų šepetėlį leidžiate

jam atlikti darbą, o ne atliekate šveitimo judesį.

„FlexCare Platinum Connected“ turi

šveitimo jutiklį, kuris padeda sumažinti

šveitimą, optimizuoti techniką ir švelniau

valytis.

„Touch Up“

Jei valydamiesi šepetėliu praleidote kurias

nors vietas, „Philips Sonicare“ programa seka

valomas vietas ir suteikia galimybę sugrįžti ir

išvalyti dar kartą. „TouchUp“ teikia asmenines

rekomendacijas pagal asmeninius valymosi

duomenis, tad galite iškart atkreipti dėmesį į

praleistas vietas ir geriau išsivalyti dantis.

Asmeniniai mokymai

Su „FlexCare Platinum Connected“ galite

nustatyti kasdienius tikslus ir sekti progresą.

„Sonicare“ programoje kaupiama einamoji

valymosi duomenų istorija, tad galite lengvai

peržiūrėti, kaip valotės dantis. Laikui bėgant,

dėl programoje teikiamų asmeninių mokymų,

patarimų ir įspėjimų pagerės valymosi

technika. Net galite dalytis progreso

ataskaitomis su savo dantų priežiūros

specialistu.

Vietos, kurioms skiriamas dėmesys

Jei dantų priežiūros specialistas nurodė tam

tikras vietas burnoje, į kurias reikia atkreipti

daugiau dėmesio, nes ten susidaro apnašų,

nusileidžia dantenos ir kyla kitų problemų, su

„FlexCare Platinum Connected“ lengviau

susidorosite su šiomis probleminėmis vietomis.

Galite akcentuoti šias vietas asmeninėje

burnos schemoje „Sonicare“ programoje, kad

kaskart valantis šepetėliu jums primintų į tas

vietas atkreipti daugiau dėmesio.

Šepetėlio galvutės veikimo stebėjimas

Po kelių mėnesių įprasto naudojimo šepetėlio

galvutės palaipsniui nusidėvi ir praranda

standumą. „Sonicare“ programoje yra išmanioji

šepetėlio galvutės veikimo stebėjimo

priemonė, kuri seka šepetėlio galvutės

veiksmingumą pagal faktinį valymosi laiką ir

spaudimą. Ji praneša, kada reikia keisti

šepetėlio galvutę, kad ir toliau rezultatai būtų

geriausi. Netgi galite tiesiog naudodamiesi

programa užsakyti galvučių pakeitimui.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Režimai

Clean: Išskirtiniam valymui kasdien

Balta: Pašalina paviršines dėmes

Deep Clean (Giluminis valymas): Stiprinantis

gilus valymas

3 intensyvumai: Maža, Vidutinė, Aukšta

Pridėti priedai

Rankenėlės: 1 „FlexCarePlatinum Connected“

Šepetėlių galvutės: 1 „AdaptiveClean“, 1

„InterCare“ standartinės

Įkroviklis: 1

Kelioninis dėklas: 1

UV dezinfekavimo priemonė: 1

Prijungimo galimybė

„Bluetooth®“ belaidė technologija: Valymo

programa prisijungus

Suderinamumas

Suderinamumas su „Android“: „Android“

telefonai, Planšetiniai kompiuteriai su

„Bluetooth 4.0“ funkcija

Suderinamumas su „iOS“: 3-ios kartos „iPad“

arba naujesnis, „iPhone 4S“ arba naujesnis, su

„iOS7“ operacine sistema

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

„Performance“: Pašalina iki 10 kartų daugiau

apnašų*

Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą

vos per dvi savaites

Balinamoji nauda: Natūraliai pašalina apnašas

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmarTimer“

Spaudimo jutiklis: Naudotojas įspėjamas

rankenėlės vibravimu

Lengva naudoti

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 2 savaičių

Akumuliatoriaus indikatoriaus: Lemputė

parodo akumuliatoriaus įkrovą

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Ekranas: Apšviestas ekranas

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki

išsikrovusio): Iki 2 savaičių

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

* nei paprastas dantų šepetėlis
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