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Använder du inte tandtråd? Då kan du använda

AirFloss istället.

Tar bort plack där borsten inte kommer åt

För dem som inte använder tandtråd regelbundet är AirFloss ett enkelt alternativ

för rengöring mellan tänderna. AirFloss kan användas med munvatten eller vatten

och använder unik teknik med lufttryck och mikrovattendroppar för att ta bort

plack på svåråtkomliga ställen.

Rengöring på 30 sekunder

Rengör hela munnen på bara 30 sekunder

Rikta. Tryck. Ren!

Förbättrar munhälsan

Ger ett friskare tandkött på bara två veckor

Hjälper till att förhindra hål i tänderna där det är svårt att komma åt

Tar bort upp till fem gånger mer plack mellan tänderna*

Lättanvänd

Teknik som rengör med en knapptryckning

Orienteringsänden garanterar korrekt placering

Bekvämt ergonomiskt handtag

Hjälper dig att få en hälsosam vana

Ett enkelt sätt att förbättra rengöringen mellan tänderna
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Funktioner

Luft- och mikrodroppteknik

I AirFloss används unik luft- och

mikrodroppteknik som ger en spray av tryckluft

och vatten eller munvatten mellan tänderna.

Det är lika enkelt som ett musklick att använda

aktiveringsknappen.

Ren på 30 sekunder

Med AirFloss tar det bara 30 sekunder att

rengöra hela munnen. Tryck bara på knappen

en gång för en enda sprayning, flytta sedan

apparaten och upprepa. För att använda den

nya autosprayfunktionen håller du ned

knappen och flyttar orienteringsänden från

utrymme till utrymme. Det kommer automatiskt

en sprayning i sekunden.

Friskare tandkött

Kliniska tester visar att Sonicare AirFloss ger ett

friskare tandkött på bara två veckor.

Enkel påfyllningsbehållare

Fyll behållaren på handtaget med antingen

tandskölj eller vatten för en uppfriskande

rengöring, rikta och tryck av. Behållaren

innehåller tillräckligt med vätska för upp till två

användningar.

Spets

Det smala vinklade munstycket och

orienteringsänden gör det lätt att placera den

korrekt. Dra änden längs med tandytan nära

tandköttskanten tills änden passar in i skåran

mellan tänderna.

Ergonomiskt handtag

AirFloss har utformats för att komma åt i trånga

utrymmen och har ett bekvämt ergonomiskt

handtag och ett halkfritt grepp.

Hjälper till att förhindra hål

Genom att försiktigt spraya bort plack som

missades vid tandborstningen hjälper Sonicare

AirFloss till med att förhindra att hål

uppkommer på svåråtkomliga ställen i dina

tänder.

Tar bort mer plack

Rengöring mellan tänderna är en viktig del av

din munhälsa. I Sonicare AirFloss används luft-

och mikrodroppteknik för att ta bort upp till fem

gånger mer plack mellan tänderna än om du

bara använder en manuell tandborste.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Lättanvänd

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Batteriindikator: Blinkningar anger en låg

batterinivå

Batteriets livslängd: Upp till 3 veckor när det är

fulladdat

Munstyckesystem: Lätt att fästa och ta bort

Tekniska specifikationer

Batteri: Laddningsbar

Drifttid: Byt munstycke två gånger per år

Batterityp: Litiumjon

Laddningstid: 24 timmar till full laddning

Effekt

Spänning: Flerspänningsladdare

Medföljande tillbehör

AirFloss-munstycke: 1

Laddare: En flerspänningsladdare

Munstyckeshållare: 1

Rengöringsprestanda

Prestanda: Tar bort upp till 5 gånger mer plack

Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara

två veckor

Automatisk sprayfunktion: Rengör hela

munnen på 30 sekunder

Munstycken: Byt var sjätte månad för bästa

resultat

Design och finish

Färg: Rosa

Färg på munstycket: Rosa med vit spets

* än enbart med manuell tandborstning
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