Skirtas tarpdantėms,
įkraunamas
AirFloss

su 1 antgaliu

HX8241

Nenaudojate siūlo? Naudokite „AirFloss“.
Pašalina apnašas, kurių nepasiekiate valydami šepetėliu.
Tiems, kurie nenaudoja siūlo reguliariai, „AirFloss“ yra lengviausias būdas išvalyti
tarpdančius. „AirFloss“ gali būti naudojamas su burnos skalavimo skysčiu arba
vandeniu; su unikalia oro ir mikrolašelių technologija pašalinsite apnašas sunkiai
pasiekiamose vietose.
Išsivalykite dantis per 30 sekundžių
Visą burną išvalysite per 30 sekundžių
Nukreipkite. Spauskite. Švaru!
Ugdykite sveiką įprotį
Lengvas būdas geriau išvalyti tarpdantes
Gerina burnos sveikatos būklę
Iš tarpdančių pašalinama daugiau apnašų
Sveikesnės dantenos vos per dvi savaites
Padeda išvengti ertmių tarpdantėse
Paprasta naudoti
Oro ir mikrolašelių technologija
Patogi ergonomiška rankenėlė
Kreipiamuoju galiuku pasieksite reikiamą vietą
Atskiras antgalis kiekvienam šeimos nariui
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Ypatybės
Lengva pradėti

Kreipiamasis galiukas

Sveikesnės dantenos

Interproksimalinis valymas labai svarbus visos
burnos sveikatai. Naudodami „AirFloss“ lengvai
išvalysite giliose tarpdantėse esančias
sritis ir išsiugdysite sveiką įprotį. 96 % žmonių,
nenuosekliai naudojusių tarpdančių siūlą, po
trijų mėnesių „AirFloss“ naudojimo ir toliau juo
valėsi tarpdantes keturis ar daugiau kartų per
savaitę.

Naudodami ploną, kampu pakreiptą antgalį ir
kreipiamąjį galiuką lengvai pasieksite reikiamą
vietą. Tiesiog slinkite danties paviršiumi šalia
dantenų linijos, kol galiukas įsispraus į griovelį
tarp dantų.

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad naudojant
„Sonicare AirFloss“ dantenos tampa sveikesnės
vos per dvi savaites.
Padeda išvengti ertmių

Švara per 30 sekundžių

Iš tarpdančių pašalinama daugiau apnašų

Iš tarpdančių pašalinama daugiau apnašų
Oro ir mikrolašelių technolog.

Naudodami „AirFloss“ visą burną išvalysite per
30 sekundžių. Jei norite paleisti vieną oro ir
mikrolašelių srovę, spauskite mygtuką ir
valykitės, po to vėl kartokite šiuos veiksmus.
Norėdami įjungti automatinį srovės režimą,
laikykite nuspaudę mygtuką ir kreipiamuoju
galiuku slinkite iš vienos vietos į kitą. Įrenginys
automatiškai kas sekundę paleis srovę.
Lengvai pripildomas rezervuaras

Oro ir mikrolašelių technologija

Pripildykite rezervuarą burnos skalavimo
skysčio arba vandens, nukreipkite į norimą
vietą ir spauskite mygtuką. Rezervuaro turinio
pakanka iki dviejų kartų.

Su „Sonicare AirFloss“ švelniai išvalysite
apnašas, kurių nepasiekėte šepetėliu, todėl
tarpdantėse nesiformuos ertmės.
Ergonomiška rankenėlė
„AirFloss“ rankenėlė yra ergonomiška ir
neslystanti, todėl lengvai manevruosite sunkiai
pasiekiamose vietose.
Spalvoti antgalių galiukai
Spalvoti „Airﬂoss“ antgalių galiukai ir patogus
antgalių laikiklis – puikus sprendimas visai
šeimai.
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Speciﬁkacijos
Lengva naudoti
Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
Akumuliatoriaus indikatoriaus: Mirksi: senka
akumuliatorius
Baterijos naudojimo laikas: Iki 2 savaičių
Antgalio sistema: Lengva uždėti ir nuimti
Techniniai duomenys
baterija: Pakartotinai įkraunamas
Veikimo laikas: Pakeiskite antgalį kas 6
mėnesius
Baterijos tipas: Ličio jonų
Įkrovos laikas: Visiškai įkraunama per 24 val.

Maitinimas
Įtampa: Kelių įtampų kroviklis
Techninė priežiūra
Garantija: 2-jų metų ribota garantija
Pridėti priedai
„AirFloss" rankenėlė: 1
AirFloss antgalis: 1, 3
Įkroviklis: 1 kelių įtampų įkroviklis
Antgalio laikiklis: 1
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Valymo veiksmingumas
„Performance“: Pašalina iki 5 kartų daugiau
apnašų*
Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą
vos per dvi savaites
Automatinis srovės režimas: Visą burną
išvalysite per 30 sekundžių
Antgaliai: Norėdami geriausio rezultato,
keiskite kas 6 mėn.
Projektinės speciﬁkacijos
Spalva (-os): Balta su žaliais akcentais

* nei valant vien tik įprastu šepetėliu

