
 

Szczoteczka

soniczna

FlexCare Platinum

 

3 programy, 3 poziomy

intensywności

2 główki szczoteczki

Z czujnikiem nacisku

Stacja dezynfekująca UV

 

HX9142/32

Różne techniki szczotkowania, taki sam efekt

Nasza pierwsza szczoteczka z dopasowującą się technologią

czyszczenia

Podstawą dopasowującej się technologii czyszczenia są dwa elementy:

innowacyjna główka AdaptiveClean i intuicyjny czujnik nacisku. Obydwie funkcje

pomagają pacjentom skuteczniej czyścić zęby bez zwiększania nacisku.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

Quadpacer

SmarTimer

Stacja dezynfekująca UV

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

Główka szczoteczki InterCare

Guides you to follow dental recommendations

Intuicyjny czujnik nacisku

Doskonałe czyszczenie

Główka szczoteczki AdaptiveClean

Możliwość spersonalizowania szczotkowania zębów

Opatentowana technologia szczoteczki Sonicare

Offers a customized brushing experience

Nowe głębokie czyszczenie: z łatwością radzi sobie z kłopotliwymi miejscami



Szczoteczka soniczna HX9142/32

Zalety

Główka szczoteczki AdaptiveClean

Miękkie, elastyczne brzegi z gumy sprawiają,

że włosie dostosowuje się do kształtu zębów i

dziąseł użytkownika, zapewniając do 4 razy

większą powierzchnię kontaktu*. Elastyczność

główki szczoteczki pomaga w delikatnym

przesuwaniu włosia wzdłuż linii dziąseł oraz

amortyzuje nadmierny nacisk podczas

szczotkowania. Ulepszony ruch szczoteczki

zapewnia wyjątkowe uczucie świeżości w

ustach i doskonałe czyszczenie trudno

dostępnych miejsc*. Udowodniono, że

szczoteczka soniczna usuwa 10 razy więcej

płytki nazębnej w trudno dostępnych

miejscach niż zwykła szczoteczka*.

Główka szczoteczki InterCare

Bardzo długie włosie o dużej gęstości dociera

głębiej między zęby, pomagając usuwać

znacznie więcej płytki nazębnej* z

powierzchni stycznych. Jest idealne dla

użytkowników cierpiących na krwawienie

dziąseł lub podatnych na zapalenie dziąseł.

Intuicyjny czujnik nacisku

Gdy nacisk jest zbyt duży, rączka delikatnie

pulsuje, informując użytkownika, że

szczotkuje zęby zbyt mocno i należy

zastosować prawidłową technikę. W badaniu

przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych

7 z 10 użytkowników szczotkujących zbyt

mocno zmniejszyło stosowany nacisk dzięki

działaniu czujnika.

Program głębokiego czyszczenia

Nasz całkowicie nowy program głębokiego

czyszczenia zapewnia wyjątkowe efekty

czyszczenia w trudno dostępnych miejscach.

Wyjątkowe ruchy główki szczoteczki w tym

programie oraz dłuższy, trzyminutowy czas

szczotkowania sprawiają, że jest to doskonały

wybór, kiedy musisz zwrócić szczególną

uwagę na kłopotliwe miejsca.

Spersonalizowane szczotkowanie zębów

3 ustawienia intensywności i 3 programy

czyszczenia zapewniają optymalny komfort i

skuteczność oraz pozwalają spersonalizować

szczotkowanie i dostosować je do wymagań

użytkownika. 3-minutowy program głębokiego

czyszczenia umożliwia wyjątkowo skuteczne

czyszczenie trudno dostępnych miejsc. To

idealny program dla użytkowników, którzy

muszą skupić się na określonych miejscach

jamy ustnej.

Stacja dezynfekująca UV

Zabija do 99% bakterii i wirusów*. Dostępna

jako akcesorium w jednej z wyznaczonych

jednostek magazynowych.

SmarTimer

Dwuminutowy zegar pomaga myć zęby przez

czas, jaki zalecają dentyści.

Quadpacer

Zegar odmierzający 30-sekundowe okresy

ułatwia dokładne szczotkowanie wszystkich

czterech części jamy ustnej.

Technologia soniczna

Kieruje płyn między zęby i wzdłuż linii

dziąseł, zapewniając skuteczne i delikatne

czyszczenie.



Szczoteczka soniczna HX9142/32

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Szary

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne

ładowanie)

Czas pracy baterii: Do 3 tygodni**

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o

stanie naładowania akumulatora

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę

szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni***

Elementy zestawu

Rączki: 1 FlexCare Platinum

Ładowarka: 1

Końcówka: 1 główka AdaptiveClean, 1

InterCare — standardowa

Pokrowiec: 1

Stacja dezynfekująca UV: 1

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących

na minutę

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia

dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki

nazębnej*

Czujnik siły nacisku: Rączka zawibruje

sygnalizując zbyt mocny nacisk

Usuwanie przebarwień: Pomoc w naturalnym

usuwaniu przebarwień

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmarTimer

Tryby

3 poziomy intensywności: Wysoki, Niski,

Średni

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Biały: Usuwanie przebarwień

Głębokie czyszczenie: Pobudzające głębokie

czyszczenie

* W porównaniu z główką DiamondClean

* W porównaniu ze zwykłą szczoteczką

* Na podstawie dostępnych danych

* Po pojedynczym użyciu każdej ze szczoteczek —

porównanie ze szczoteczką Oral-B 3000/6000

CrossAction

* ** w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia

dziennie
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