Interdental genopladelig
AirFloss
med 1 mundstykke

HX8221/02

Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet
for.
Fjerner plak fra områder, hvor tandbørsten ikke kan nå
For dem, der ikke bruger tandtråd konsekvent, er AirFloss en nem måde at starte
på at rengøre mellem tænderne. AirFloss kan bruges sammen med mundskyl eller
vand og er udstyret med en unik teknologi, der anvender lufttryk og mikroskopiske
vanddråber til at fjerne plak i områder, der er svære at nå.
Ren mund på 30 sekunder
Renser hele munden på kun 30 sekunder
Peg. Tryk. Rengør!
Forbedrer mundhygiejnen
Hjælper med at forbedre tandkødets sundhed på kun to uger
Hjælper med at forebygge huller mellem tænderne
Fjerner op til 5 gange mere plak mellem tænderne
Nem at anvende
Teknologi, der renser med et enkelt tryk
Styrespidsen sikrer en korrekt placering
Behageligt ergonomisk håndgreb
Hjælper med at udvikle en sund vane
En nem måde at forbedre rensningen mellem tænderne

Interdental - genopladelig

HX8221/02

Vigtigste nyheder
Teknologi med luft og mikroskopiske dråber

Letopfyldelig beholder

Hjælper med at forebygge huller

AirFloss bruger en unik teknologi med luft og
mikroskopiske dråber til at sende stråler af vand
og luft under tryk eller mundskylning
mellem tænderne. Knappen, der aktiveres ved
et enkelt tryk, er lige så nem at betjene som et
klik med musen.

Fyld beholderen på håndgrebet med enten
mundskyl eller vand for at opnå en forfriskende
skylning, peg og tryk. Beholderen indeholder
tilstrækkelig væske til to skylninger.

Ved forsigtigt at skylle det plak væk, som ikke
blev fjernet ved tandbørstningen, hjælper
Sonicare AirFloss med at forebygge, at der
dannes huller i tandmellemrummene.

Styrespids

Fjerner mere plak

Det smalle vinklede mundstykke og
styrespidsen gør det nemt at ﬁnde den korrekte
placering. Du skal blot glide langs
tandoverﬂaden nær ved tandkødsranden, indtil
spidsen passer ind i mellemrummet mellem
tænderne.

Rensning mellem tænderne er en vigtig del af
din mundpleje. Sonicare AirFloss bruger en
teknologi med luft og mikroskopiske dråber til
at fjerne op til 5 gange mere plak mellem
tænderne end med manuel børstning alene.

Ren mund på 30 sekunder

Med AirFloss tager det kun 30 sekunder at
rense hele munden. Du skal blot trykke på
knappen én gang for at få et enkelt skyl, ﬂytte
den og så trykke igen. For at bruge den nye
autoskyl-funktion skal du holde knappen nede
og bevæge styrespidsen fra mellemrum til
mellemrum. Den skyller automatisk hvert
sekund.

Ergonomisk håndtag

Sundere tandkød

AirFloss er designet til at være nem at
manøvrere på trange steder og har et
behageligt ergonomisk håndtag og et
skridsikkert greb.
Det er klinisk bevist, at Sonicare AirFloss
forbedrer tandkødets sundhed på kun to uger.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter reducerer
omkostninger, energiforbrug og CO2udledning. Hvordan? De tilbyder en markant
miljømæssig forbedring på et eller ﬂere af
Philips' grønne fokusområder energieﬀektivitet, emballage, farlige stoﬀer,
vægt, genbrug og bortskaﬀelse samt garanteret
lang levetid.
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Speciﬁkationer
Brugervenlig
Håndgreb: Slankt, ergonomisk design
Batteriindikator: Blink angiver lavt batteri
Batterilevetid: Op til 3 uger, når batteriet er
fuldt opladet
Mundstykkesystem: Klikkes nemt af og på
Tekniske speciﬁkationer
Batteri: Genopladelig
Driftstid: Udskift mundstykket hver 6. måned
Batteritype: Litiumion
Opladningstid: Fuld opladning på 24 timer

Strøm
Spænding: Oplader til ﬂere spændingstyper
Medfølgende dele
AirFloss-mundstykke: 1
Oplader: 1 oplader til ﬂere forskellige
spændinger
Holder til mundstykke: 1

Design og ﬁnish
Farve: Lyserød
Mundstykkets farve: Lyserød med hvid spids

Renseydelse
Performance: Fjerner op til 5 x mere plak*
Sundhedsmæssige fordele: Giver sundere
tandkød på blot to uger
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Automatisk skyllefunktion: Renser hele
munden på 30 sek.
Mundstykker: For at opnå det bedste resultat
bør man skifte hver 6. måned

* end manuel tandbørstning alene

