Philips Sonicare Power
Flosser 7000
Ústny irigátor

Odstraňuje až 99,9% povlaku v ošetrovaných oblastiach*
Technológia Quad Stream
Dizajn bez akejkoľvek hlučnosti
Impulzné vlny slúžia ako
navádzanie

Vylepšené čistenie medzizubných priestorov pre prvotriedne zdravie ďasien
Vďaka jedinečným funkciám, ktoré posúvajú čistenie na úplne novú úroveň a podpore
dlhotrvajúceho dodržiavania štandardov predstavuje medzizubná kefka Philips Sonicare
Power Flosser novú vlnu v čistení medzizubného priestoru.

HX3911/40

Nová úroveň čistenia
• Technológia Quad Stream pre dôsledné čistenie
• Technológia Pulse Wave zabezpečuje navádzanie od zubu k zubu
• Tichučký chod pre špičkové výsledky, ktorý neruší ostatných
• 4 režimy pre medzizubné priestory, 10 stupne intenzity
• Štandardná tryska F1 pre pravidelné čistenie
• Tryska F3 Quad Stream pre maximálnu dôslednosť
• Praktický magnetický dok s automatickým vypínaním
• Praktická 600ml nádobka
• Kompaktné puzdro na trysku
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Technológia Quad Stream Dizajn bez akejkoľvek hlučnosti, Impulzné vlny slúžia ako navádzanie

Hlavné prvky
Na dôkladné čistenie
Unikátna tryska v tvare kríža vytvára štyri
široké prúdy na dôkladné čistenie
medzizubných priestorov a pozdĺž okraja
ďasien.
Navádzanie od zubu k zubu

Clean používa nepretržitý prúd vody na skvelé
každodenné čistenie; režim Deep Clean
zabezpečuje výrazné impulzy na dôkladnejšie
čistenie; režim Sensitive je mimoriadne jemný
pre citlivé ďasná; režim Massage upokojuje
a stimuluje líniu ďasien. Vaši pacienti si môžu
nastaviť intenzitu podľa svojho pohodlia
pomocou svetelného LED displeja.
Tryska F3 Quad Stream

Praktický magnetický dok

Keď pacient skončí, môže jednoducho vrátiť
rukoväť do praktického magnetického doku.
Rukoväť sa automaticky prepne z režimu
pauzy do režimu vypnutia.
600ml nádobka

Krátke prestávky medzi impulzmi čistenia
nabádajú pacientov, aby posunuli trysku do
ďalšieho medzizubného priestoru, čím sa
zabezpečí vyčistenie celých úst.
Dizajn bez akejkoľvek hlučnosti

Pre maximálnu dôslednosť a extra dôkladné
vyčistenie používajte trysku Quad Stream,
ktorá pomáha koncentrovať vodu do štyroch
širokých prúdov a pozdĺž línie ďasien. Mäkký
gumený vodič je jemný na ďasná a každá tryska
sa jednoducho pripája i odpája.
Štandardná tryska F1

Kompaktné puzdro na trysku
Pacienti môžu náhradné trysky hygienicky
uložiť do kompaktného a štýlového puzdra na
trysky.

Navrhnuté na diskrétne čistenie, takže vaši
pacienti dosiahnu skvelé výsledky bez toho, aby
rušili ostatných.
4 režimy, 10 stupňov intenzity
Štandardná tryska na výkonné čistenie medzi
zubami na odstránenie zubného povlaku
a nečistôt

Vaši pacienti si budú môcť vychutnať čistotu,
ktorá je prispôsobená ich potrebám. Režim

Nádržka s objemom 600 ml a jednoduchým
odklápacím vekom pojme dostatok vody na
jedno čistenie. Ak chcete zásobník doplniť,
jednoducho ho vyberte, naplňte a zaklapnite
späť.
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Technické údaje
Režimy

•
•
•
•
•

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu
Deep Clean+: Pre osviežujúce hĺbkové čistenie
Sensitive: Jemné čistenie zubov a ďasien
Massage: Posilňujúca masáž
Intenzity: 10

• Tryska F3 Quad Stream: 2
• Úschovné puzdro na trysku: 1

Jednoduché použitie

• Telo: Štíhly ergonomický tvar
• Prídavný nástavec: Ľahko sa pripája a odpája

Výsledky čistenia

Príkon

Pribalené príslušenstvo

Servis

• Výkon: Odstraňuje až 99,9 % zubného plaku**
• Power Flosser: 1
• Štandardná tryska F1: 2

• Napätie: Multinapäťová nabíjačka
• Záruka: 2-ročná obmedzená záruka
•
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* V laboratórnej štúdii sa odstránilo až 99,9 % plaku v ošetrených
oblastiach. Skutočné výsledky v ústach sa môžu líšiť.

