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Δεν χρησιμοποιείτε νήμα; Χρησιμοποιήστε το AirFloss.
Απομακρύνει την πλάκα στα σημεία που δεν φτάνει η
οδοντόβουρτσα
Αν δεν χρησιμοποιείτε νήμα τακτικά, το AirFloss είναι ένας εύκολος τρόπος να ξεκινήσετε να
καθαρίζετε ανάμεσα στα δόντια. Το AirFloss μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στοματικό διάλυμα
ή νερό, ενώ διαθέτει μοναδική τεχνολογία ψεκασμού αέρα ή σταγονιδίων για να σας βοηθά να
απομακρύνετε την πλάκα ακόμα και στις δύσκολες περιοχές.
Καθαρισμός σε 30 δευτερόλεπτα
Καθαρίζει ολόκληρο το στόμα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα.
Στοχεύστε. Πατήστε. Καθαρίστε!
Σας βοηθά να αποκτήσετε μια υγιεινή συνήθεια
Ένας εύκολος τρόπος να καθαρίζετε καλύτερα ανάμεσα στα δόντια
Βελτιώνει τη στοματική υγιεινή
Αφαιρεί περισσότερη πλάκα ανάμεσα στα δόντια.
Συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας των ούλων σε μόλις δύο εβδομάδες.
Αποτρέπει το σχηματισμό τερηδόνας ανάμεσα στα δόντια.
Εύκολη χρήση
Τεχνολογία αέρα και σταγονιδίων
Άνετη, εργονομική λαβή
Άκρο καθοδήγησης για σωστή τοποθέτηση
Ένα ακροφύσιο για κάθε μέλος της οικογένειας
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Χαρακτηριστικά
Κάντε την αρχή εύκολα.

Άκρο καθοδήγησης

Καλύτερη υγεία των ούλων

Ο μεσοδόντιος καθαρισμός είναι πολύ σημαντικός
για τη συνολική στοματική υγιεινή. Το AirFloss είναι
ένας εύκολος τρόπος να καθαρίζετε βαθιά ανάμεσα
στα δόντια, ενώ σας βοηθά να αποκτήσετε μια
υγιεινή συνήθεια. Μετά από τρεις μήνες χρήσης του
AirFloss, το 96% των ατόμων που δεν
χρησιμοποιούσαν τακτικά νήμα, συνέχισαν να
χρησιμοποιούν το AirFloss τουλάχιστον τέσσερις
ημέρες την εβδομάδα.

Το λεπτό, κεκλιμένο ακροφύσιο και το άκρο
καθοδήγησης διευκολύνουν τη τοποθέτηση. Σύρετέ το
στην επιφάνεια του δοντιού κοντά στη γραμμή των
ούλων μέχρι το άκρο να εφαρμόσει στην εσοχή
ανάμεσα στα δόντια.

Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι το Sonicare AirFloss
βελτιώνει την υγεία των ούλων σε μόλις δύο
εβδομάδες.
Αποτρέπει το σχηματισμό τερηδόνας.

Καθαρισμός σε 30 δευτερόλεπτα

Αφαιρεί περισσότερη πλάκα ανάμεσα στα δόντια.

Αφαιρεί περισσότερη πλάκα ανάμεσα στα δόντια.
Τεχνολογία αέρα και σταγονιδίων

Με το AirFloss δεν χρειάζεστε παραπάνω από 30
δευτερόλεπτα για να καθαρίσετε ολόκληρο το στόμα.
Πατήστε το κουμπί μία φορά για να εκτοξευτεί μία
ριπή, μετακινήστε και επαναλάβετε. Για να
χρησιμοποιήσετε τη νέα, αυτόματη λειτουργία ριπής,
κρατήστε πατημένο το κουμπί και μετακινήστε το
άκρο καθοδήγησης από κενό σε κενό. Θα εκτοξεύεται
αυτόματα μία ριπή ανά δευτερόλεπτο.
Δοχείο με εύκολο γέμισμα

Τεχνολογία αέρα και σταγονιδίων

Γεμίστε το δοχείο στη λαβή είτε με στοματικό διάλυμα
είτε με νερό για έναν αναζωογονητικό καθαρισμό,
στοχεύστε και πατήστε το κουμπί. Το δοχείο χωρά
αρκετή ποσότητα υγρού για έως και δύο χρήσεις.

Απομακρύνοντας απαλά την πλάκα που παραμένει
μετά το βούρτσισμα, το Sonicare AirFloss βοηθά στην
πρόληψη του σχηματισμού τερηδόνας στα σημεία
ανάμεσα στα δόντια.
Εργονομική λαβή
Σχεδιασμένο για να κινείται εύκολα σε περιορισμένο
χώρο, το AirFloss διαθέτει άνετη, εργονομική λαβή
που δεν γλιστρά.
Χρωματιστά άκρα ακροφυσίου
Με χρωματιστά άκρα ακροφυσίου και εύχρηστη
βάση, όλη η οικογένεια μπορεί να χρησιμοποιεί το
AirFloss πανεύκολα.
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Προδιαγραφές
Ευκολία στη χρήση
Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
Ένδειξη μπαταρίας: Όταν αναβοσβήνει, υποδεικνύει
χαμηλή μπαταρία.
Διάρκεια ζωής μπαταριών: Έως και 2 εβδομάδες
Σύστημα ακροφυσίου: Εύκολη τοποθέτηση και
αφαίρεση
Τεχνικές προδιαγραφές
Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη
Χρόνος λειτουργίας: Αντικατάσταση στομίου κάθε 6
μήνες
Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου
Χρόνος φόρτισης: 24 ώρες για πλήρη φόρτιση
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Ρεύμα
Τάση: Φορτιστής πολλαπλών τάσεων
Συντήρηση
Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση
Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται
Λαβή AirFloss: 1
Ακροφύσιο AirFloss: 1, 3
Βάση φόρτισης: 1 φορτιστής πολλαπλής τάσης
Βάση ακροφυσίου: 1

Καθαριστική απόδοση
Απόδοση: Αφαιρεί έως και 5 φορές περισσότερη
οδοντική πλάκα*.
Καλύτερη στοματική υγιεινή: Βελτιώνει την υγεία των
ούλων μέσα σε δύο μόνο εβδομάδες
Αυτόματη λειτουργία ριπής: Καθαρίζει ολόκληρο το
στόμα σε 30 δευτερόλεπτα.
Ακροφύσια: Αντικατάσταση ανά 6 μήνες για βέλτιστα
αποτελέσματα
Προδιαγραφές σχεδίασης
Χρώμα: Λευκό με αποχρώσεις πράσινου

* σε σχέση μόνο με τη συμβατική οδοντόβουρτσα

