
 

AirFloss Pro/Ultra –
hambavahepuhastaja

 
HealthyWhite+’iga

1 otsaku ja 1 harjapeaga

 

HX8492/46

Garanteeritult terved igemed 2 nädalaga*
Loodud ebaregulaarsetele hambavahede puhastajatele

Kui te ei kasuta regulaarselt hambaniiti, on AirFloss Pro/Ultra**** lihtsaim viis hambavahede tõhusaks

puhastamiseks. AirFloss Prod/Ultrat saab kasutada suuvee või veega ja selle efektiivsus igemete tervise

tagamisel on kliiniliselt tõestatud.**

Puhastab põhjalikult

Valige 2 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel

Parandab suuhügieeni

Kuni 99,9% katueemaldus***

Efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatult hambaniidiga võrdne**

Aitab vältida hambaauke hambavahedes

Tipptasemel tehnoloogia

Õhu ja veepiisakeste tehnoloogia

Suure jõudlusega otsak

Kolmekordse purske kohandatavad sätted

Lihtsaim viis hambavahede efektiivseks puhastamiseks

Hõlbus viis tervisliku harjumuse alustamiseks

Võtab vaid 60 sekundit: suunake, vajutage, puhastage!
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Esiletõstetud tooted

Kolm režiimi, kolm intensiivsuse seadistust

HealthyWhite+ võimaldab harjata just nii,

nagu teile sobib. Muutke harjamine kolme

intensiivsuse seadistuse ja kahe režiimiga

tõhusamaks, et see vastaks teie valgendus- ja

puhastusvajadustele. Valige režiim Clean

tõhusaks katueemalduseks kahe minutiga ja

režiim White hammaste kõigest kahe nädalaga

kuni kahe tooni võrra valgemaks muutmiseks.

Kuni 99,9% katueemaldus

AirFloss Pro/Ultra eemaldab töödeldavas alas

kuni 99,9% katust.***

Veepiisakeste tehnoloogia

Meie kliiniliselt tõestatud tulemused on

võimalikud tänu meie ainulaadsele

tehnoloogiale, mis ühendab õhu suuvee või

veega, puhastades võimsalt ja samas õrnalt

hambavahed ja igemepiiri.

Lihtne viis tervisliku harjumuse alustamiseks

Hambavahede puhastamine on üldise

suuhügieeni seisukohast väga tähtis. AirFloss

Pro/Ultra on lihtne viis hambavahede

põhjalikumaks puhastamiseks, aidates

kujundada tervislikku harjumust.

Igemete parem tervis

Kliiniliselt on tõestatud, et Philips Sonicare

AirFloss Pro/Ultra efektiivsus igemete tervise

parandamisel on hambaniidiga võrdne. ** Aitab

parandada igemete tervist kõigest kahe

nädalaga.

Puhastab vaid 60 sekundiga

AirFloss Pro/Ultra abil kulub kogu suu

puhastamiseks vähem kui 60 sekundit päevas.

Valige lihtsalt pulseerimissagedus (ühe-,

kahe- või kolmekordne) ja vajutage

aktiveerimisnuppu, et saavutada järjestikused

automaatsed impulsid, või vajutage ja

vabastage, et kasutada käsitsirežiimi.

Aitab vältida hambaauke

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra aitab

vältida hambaaukude teket hambavahedes,

eemaldades õrna veejoa abil katu, mida ei saa

eemaldada ainult harjates.

Suure jõudlusega otsak

Suure jõudlusega uue AirFloss Pro/Ultra otsak

muudab meie õhu ja veepiisakeste

tehnoloogia tõhusamaks kui kunagi varem.

Kolmekordse purske kohandamine

AirFloss Pro/Ultra võimsat pihustit saab

kohandada teie soovide järgi kas ühe-, kahe-

või kolmekordsele impulsile igal

aktiveerimisnupu vajutamisel.
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Spetsifikatsioon

Puhastusjõudlus

Kliiniliselt tõestatud tulemused: Sama tõhus

kui hambaniit, igemete tervise parandamiseks,

katu vähendamiseks, igemete veritsuse

vähendamiseks

Kohandatavad seadistused: Automaatvoog või

käsitsirežiim, Ühe-, kahe- või kolmekordne

impulss***

Parimate tulemuste saavutamiseks: Vahetage

otsakut iga 6 kuu järel

Kasu tervisele: Puhastab kogu suu 60

sekundiga, Parandab igemete tervist kahe

nädalaga*, Parandab igemete tervist vaid kahe

nädalaga

Jõudlus: Eemaldab kuni 99,9% katust**

Kiirus: Kuni 31000 harjaliigutust minutis

Taimer: SmarTimer ja Quadpacer

Valgemad hambad: Valgemad hambad 2

nädalaga kuni 2 tooni võrra

Disain ja viimistlus

Värvus: Valge

Kergesti kasutatav

Akunäidik: Käepideme LED-tuled näitavad

laetuse taset, Märgutuli aku laetuse kohta

Aku tööiga: 1-3 nädalat*****

Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega

harjapead

Harjamisaeg: Kuni 3 nädalat**

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Otsakute süsteem: Lihtne peale lükata ja ära

võtta

Kaasasolevad tarvikud

Käepide: 1 HealthyWhite+

Harjapead: 1 DiamondCleani tavaline

AirFloss Pro/Ultra käepide: 1

AirFloss Pro/Ultra otsak: 1

Laadija: 1

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel

puhastamiseks

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

Kolm tugevust: Kõrge, Madal, Keskmine

Võimsus

Pinge: 110-220 V, Mitmevoldiline laadija

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Aku tüüp: Liitiumioon

Laadimisaeg: Täislaadimiseks kulub 24 tundi

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni

3 nädalat**

* või saate raha tagasi.

* * * Töödeldud piirkondades; laboratoorses uuringus,

reaalsed suus saavutatavad tulemused võivad erineda

* * kasutades kerge kuni mõõduka igemepõletikuga

patsientidel koos käsihambaharja ja antimikroobse

suuveega; AirFloss aitab ebaregulaarsetel hambaniidi

kasutajatel välja arendada tervisliku hambavahede

puhastusrutiini. Lisateavet leiate vahekaardi Tugi

jaotisest Korduma kippuvad küsimused.

* * * * AirFloss Ultra ja Pro on sama toode, mis võib

olenevalt riigist ja kanalist kanda erinevat nime.

* * * * * valitud turboseadistusest lähtuvalt
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