
 

 

Philips Sonicare AirFloss
Ładowany irygator

1 końcówka w zestawie
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ie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.

suwanie płytki nazębnej tam, gdzie szczoteczka nie dociera
ządzenie AirFloss to łatwy sposób na rozpoczęcie czyszczenia przestrzeni między zębami dla osób, 

re nie używają systematycznie nici dentystycznych. Urządzenia AirFloss można używać z płynem do 

kania jamy ustnej lub wodą. Jest ono wyposażone w wyjątkową technologię wykorzystującą 

wietrze i mikrokropelki, która pomaga usunąć płytkę nazębną w trudno dostępnych miejscach.

Improves oral health
• Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie
• Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków między zębami
• Usuwa do 5 razy więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów*

Achieve a 30-second clean
• Czyszczenie całej jamy ustnej w 30 sekund
• Skieruj. Naciśnij. Wyczyść!

Easy to use
• Skuteczna technologia czyszcząca — wystarczy dotknąć
• Końcówka z naprowadzaniem ułatwiająca prawidłowe ustawienie
• Wygodna, ergonomiczna rączka

Helps build a healthy habit
• Łatwy sposób na skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni między zębami



 Technologia wykorzystująca powietrze i 
mikrokropelki

Urządzenie AirFloss jest wyposażone w 
wyjątkową technologię wykorzystującą 
powietrze i mikrokropelki. Urządzenie czyści 
przestrzenie między zębami, emitując strumień 
powietrza pod ciśnieniem wraz z wodą lub 
płynem do płukania jamy ustnej. Wystarczy 
dotknąć przycisku aktywacyjnego — to proste 
jak kliknięcie myszką.

30-sekundowy program czyszczenia

Urządzenie AirFloss pozwala wyczyścić całą 
jamę ustną w zaledwie 30 sekund. Wystarczy 
nacisnąć przycisk, aby uruchomić raz irygator, 
a następnie przejść dalej i powtórzyć proces. 
Aby skorzystać z nowej funkcji 
automatycznego strumienia, przytrzymaj 
przycisk i przesuń końcówkę z 
naprowadzaniem od jednej przestrzeni do 
drugiej. Urządzenie będzie automatycznie 
uruchamiać funkcję irygacji co sekundę.

Wspiera zdrowie dziąseł

Badania dowiodły, że urządzenie Sonicare 
AirFloss poprawia zdrowie dziąseł już w 
2 tygodnie.

Łatwy do napełniania zbiornik

Napełnij zbiornik na rączce płynem do płukania 
ust lub wodą, a następnie nakieruj urządzenie 
we właściwe miejsce i naciśnij przycisk. 
Zbiornik pomieści dość płynu na maksymalnie 
dwa użycia.

Końcówka z naprowadzaniem

Wąska końcówka z naprowadzeniem ułatwiają 
określenie prawidłowego ustawienia. 

Wystarczy przesunąć nią wzdłuż powierzchni 
zębów w pobliżu dziąseł, aż końcówka znajdzie 
się w rowku między zębami.

Ergonomiczny uchwyt

Rączka urządzenia AirFloss, zaprojektowana z 
myślą o łatwym przesuwaniu w trudno 
dostępnych miejscach, ma ergonomiczny 
kształt i antypoślizgowe wykończenie.

Pomaga zapobiegać powstawaniu 
ubytków

Urządzenie Sonicare AirFloss delikatnie 
wypłukuje płytkę nazębną, która może 
pozostać między zębami po szczotkowaniu, 
pomagając zapobiegać powstawaniu ubytków 
między zębami.
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Ładowany irygator
1 końcówka w zestawie
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Moc
• Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Dane techniczne
• Czas działania: Końcówkę wymieniaj co 6 miesięcy
• Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)
• Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
• Czas ładowania: Na pełne naładowanie wystarczą 

24 godziny

Stylistyka i wykończenie
• Kolor: Różowy
• Kolor dyszy: Różowa z białą końcówką

Łatwość użytkowania
• Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
• Wskaźnik akumulatora: Miganie oznacza niski 

poziom naładowania akumulatora

• Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie
• Żywotność akumulatora: Do 3 tygodni po pełnym 

naładowaniu

Elementy zestawu
• Ładowarka: 1 wielonapięciowa ładowarka
• Końcówka AirFloss: 1
• Stojak na dysze: 1

Skuteczność czyszczenia
• Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w 

zaledwie 2 tygodnie
• Końcówki: Dla najlepszych rezultatów wymieniaj 

końcówkę co 6 miesięcy
• Wydajność: Usuwanie do 5 razy więcej płytki 

nazębnej*
• Funkcja automatycznego strumienia: Czyszczenie 

jamy ustnej w 30 sekund
•
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Dane techniczne
Ładowany irygator
1 końcówka w zestawie

* w porównaniu do mycia zębów tylko szczoteczką manualną
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