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 účinnejšie čistenie ako zubná niť**
sledné čistenie medzi zubami bez námahy, ktorým zlepšíte zdravie svojich ďasien. Odstraňuje až 

,9 % povlaku* v ošetrovaných oblastiach. Jedinečná špička Quad Stream vyčistí väčšiu plochu 

enšou námahou a vždy vám prinesie efektívnejšie čistenie medzizubných priestorov, ktoré sa tak 

va jednoduchším.

Easy and convenient
• Praktická 250 ml nádobka
• Technika bez námahy
• Štandardná špička na bodové čistenie
• Rýchle a univerzálne nabíjanie cez kábel USB-C

Faster, more effective flossing
• 2 režimy pre medzizubné priestory, 3 stupne intenzity
• Úplné čistenie za 60 sekúnd
• Technológia Pulse Wave zabezpečuje navádzanie od zubu k zubu
• Technológia Quad Stream pre rýchlejšie a účinnejšie čistenie medzizubných priestorov



 Technológia Quad Stream

Jedinečná špička Quad Stream v tvare písmena 
X rozdelí prúd na 4 časti, ktoré vyčistia väčšiu 
oblasť medzi zubami a pozdĺž ďasien. 
Dosiahnite rýchlejšie a dôkladnejšie čistenie 
bez problémov so zubnou niťou.

Technológia Pulse Wave

Jemné pulzovanie vody v režime hĺbkového 
čistenia vás posúva a navádza od zubu k zubu, 
takže čistenie vždy zvládnete správnym 
spôsobom.

2 režimy, 3 stupne intenzity

Vyberte si spôsob čistenia, ktorý sa hodí 
k vášmu úsmevu. Režim čistenia prináša 
nepretržitý prúd na účinné každodenné 
čistenie. Režim hĺbkového čistenia pulzuje na 
zaistenie dôkladnejšieho čistenia. Úroveň 

intenzity si môžete nastaviť tak, aby to pre vás 
bolo pohodlné.

Úplné čistenie za 60 sekúnd

Získajte prístup k ťažko dostupným oblastiam 
vďaka tryske, ktorá sa otáča o 360°, aby ste 
zariadenie mohli používať v každom smere. 
Dosiahnite dôkladné 360° čistenie, ktoré od 
začiatku až do konca trvá len 60 sekúnd.

Nabíjanie cez USB-C

Praktické nabíjanie cez kábel USB-C využíva 
rovnaké pripojenie ako väčšina mobilných 
telefónov či tabletov. Získajte až 14 dní čistenia 
na jedno nabitie.

250 ml nádobka

Do nádobky s objemom 250 ml sa zmestí 
dostatok vody na odporúčané 60-sekundové 
čistenie. Jednoducho otočte a odstráňte alebo 
použite bočný plniaci otvor na jednoduché 
dopĺňanie.

Technika bez námahy

Jednoducho namierte, stlačte a čistite 
medzizubné priestory efektívnejšie. Namierte 
špičku medzi zuby a pozdĺž ďasna – a nechajte 
ju urobiť všetku prácu za vás!

Štandardná špička na bodové čistenie

Štandardná špička s jedným prúdom 
zintenzívňuje tlak na bodové čistenie 
a odstraňovanie zvyškov potravy v prípade 
potreby.
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Príkon
• Napätie: Multinapäťová nabíjačka

Servis
• Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

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

Charakteristika
• Čistenie: Vyčistí celé ústa za 60 – 90 s

Pribalené príslušenstvo
• Bezdrôtový Power Flosser: 1
• Štandardná tryska F1: 1

• Tryska F3 Quad Stream: 1
• Cestovná taška: 1
• Nabíjací kábel USB: 1
• Sieťový adaptér USB: 1

Režimy
• Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu
• Deep Clean+: Pre osviežujúce hĺbkové čistenie
• Intenzity: 3

Prínosy pre zdravie
• Odstraňovanie povlaku: Odstraňuje až 99% 

povlaku v ošetrovaných oblastiach*

Dizajn a povrchová úprava
• Farba: Čierna
•
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* * Podrobené štúdii in vitro. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.
* **pri odstraňovaní povlaku
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