
 

Elektromos fogkefe

FlexCare Platinum

 
3 üzemmód, 3 intenzitási szint

2 fogkefefej

Nyomásérzékelővel

UV-s fogkefefej-fertőtlenítő

 

HX9142/10

Kivételes tisztítás a fogak között
Akár hétszer több lepedéket távolít el a fogak közül*

Kilenc egyedülálló fogmosási lehetősége mellett intuitív nyomásérzékelője és

speciális fogkefefejes technológiája által a Philips Sonicare FlexCare Platinum

kivételesen eredményes a lepedék eltávolítását és a fogíny védelmét illetően.

Segítséget nyújt az ajánlott fogápolási tanácsok betartásában

Túl erős fogmosás esetén figyelmeztető jelzés

Időzítők az alapos fogmosásért

A személyre szabott fogmosás élményét nyújtja

Állítsa be az Önnek megfelelő üzemmódot és intenzitást

Kivételesen tiszta fogak és íny

Szabadalmaztatott szónikus technológia a szájhigiéniáért

Akár hétszer több lepedéket távolít el a fogak közül

Klinikailag bizonyított, hogy már két hét alatt egészségesebb lesz a fogíny

Az új InterCare fogkefefejes technológia magas fokú tisztaságot biztosít a

fogközökben

Az Ön életstílusához igazítva

Három hétig bírja egy feltöltéssel

Praktikus utazótok és töltő
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Fénypontok

9 teljes fogmosási élmény

A FlexCare Platinummal három tisztítási

üzemmód (Tisztítás, Fehérítés és

Fogínyápolás) és három intenzitási szint

(alacsony, közepes és magas) közül választhat,

hogy megtalálja a tökéletesen Önhöz illő

fogmosási élményt.

Egészségesebb fogíny már két hét alatt

A fogínyvérzést és fogínygyulladást csökkentő,

fókuszált tisztítást lehetővé tevő, egyedülálló

Fogínyápolás üzemmódnak köszönhetően a

FlexCare Platinum használatától klinikailag

bizonyítottan már két hét alatt egészségesebb

lesz a fogíny.

InterCare fogkefefejes technológia

Az új InterCare fogkefefej a teljes ínyvonalat és

a fogközök mélyét elérő különlegesen hosszú

sörtéivel magas fokú tisztítótechnológiájának

köszönhetően eltávolítja a lepedéket és

ragyogóvá teszi fogait. Emlékeztető sörtéi

kékről fehér színűre halványodnak - jelezve,

hogy már ideje lecserélni a fogkefefejet.

Szabadalmaztatott szónikus technológia

Szemben a hagyományos elektromos vagy

elemes fogkefékkel, a Sonicare termékek

szabadalmaztatott szónikus technológiával

rendelkeznek. A Sonicare egyedülálló

dinamikus tisztítótechnológiájával folyadékot

lövell a fogak közé, így kíméletesen és

hatékonyan távolítja el a lepedéket a

fogközökből és az ínyvonalról.

A fogközök mélyére hatol

A FlexCare Platinum a fogközök mélyét elérve

gondoskodik a kiemelkedő

lepedékeltávolításról. Klinikailag bizonyított,

hogy hétszer több lepedéket távolít el a fogak

közül mint egy kézi fogkefe.

Intuitív nyomásérzékelő

A FlexCare Platinum egyedülálló intuitív

nyomásérzékelővel van ellátva, ezáltal segít

elkerülni a túlságosan erős fogmosást. A nyél

finoman rezeg, hogy figyelmeztessen,

túlságosan erősen nyomják a fogkefét.

Hosszú akkumulátor-élettartam

Teljes feltöltés esetén a FlexCare Platinum

akkumulátor élettartama három hétnyi

rendszeres használatra elegendő.

Quadpacer vezető és Smartimer időzítő

A FlexCare Platinum két időzítővel segíti az

alapos fogmosást. A Quadpacer időközi időzítő

jelzi, amikor már ideje áttérni egy másik

fogmosási negyedre, míg a Smartimer segít

elérni a fogorvosok által javasolt 2 perces

fogmosási időt.

Utazótok és töltő

Az utazótokkal és a kompakt utazó töltővel

bárhová könnyedén magával viheti FlexCare

Platinum fogkeféjét.
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Műszaki adatok

Módok

A tisztaság: A kivételes mindennapos

tisztaságért

Fogínyápolás: Gyengéden masszírozza az

ínyeket

fehér: Eltávolítja a felületi lerakódásokat

3 intenzitási szint: Alacsony, Közepes, Magas

Tartozékok

Fogantyúk/nyelek: 1 FlexCare Platinum

Kefefejek: 1 InterCare standard, 1 InterCare

kompakt

Töltő: 1

UV-fertőtlenítő

Hordtáska: 1

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér, fémes színű elülső burkolattal

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 31 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: Akár hétszer több lepedéket

távolít el*

Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny

mindössze két hét alatt

Fehérítő hatás: Természetes módon távolítja el

a szennyeződéseket

Időzítő: Smartimer időzítő és quadpacer vezető

Nyomásérzékelő: A nyél rezgésével

figyelmezteti a használót

Egyszerű használat

Fogkefefej rendszer: Rápattintható kefefejek

Fogmosási idő: Akár 3 hét**

Akkumulátor-jelző: A jelzőfény jelzi az

akkumulátor töltöttségi állapotát

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Kijelző: Világító kijelző

Műszaki adatok

elem: Újratölthető

Elemtípus: Lítium-ionos

Működési idő (Telitől üresig): Akár 3 hét

Tápellátás

Feszültség: 110-220 V

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

* A hagyományos kézi fogmosáshoz képest

* *naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve,

tisztítási üzemmódban
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