
 

Tarpdančių valiklis

AirFloss Pro/Ultra

 
w/„DiamondClean 9000“

w/ 1 antgalis ir 1 šepetėlio

galvutė

Kroviklis-stiklinė, kelioninis

dėklas

 

HX8494/03

Užtikrintai sveikesnės dantenos per 2 savaites*

Sukurta nenuosekliai naudojantiems tarpdančių siūlą

Nereguliariai naudojantiems tarpdančių siūlą „AirFloss Ultra“ – lengviausias būdas

veiksmingai išvalyti tarpdančius. „AirFloss Ultra“ gali būti naudojamas su burnos

skalavimo skysčiu arba vandeniu; klinikiniais tyrimais įrodyta, kad jis veiksmingai

išvalo tarpdančius ir pagerina dantenų sveikatą.**

Improves oral health

Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad tai taip pat veiksminga kaip ir tarpdančių siūlas, o

jūs galėsite džiaugtis sveikomis dantenomis**

Pašalina iki 99,9 % apnašų***

Padeda išvengti ertmių tarpdantėse

Provides a superior clean

Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų* ir giliai valo

Individualiems poreikiams pritaikytas valymas

Mūsų unikali technologija valo veiksmingai, tačiau švelniai

Superior technology

Oro ir mikrolašelių technologija

Efektyvus antgalis

The easiest way to effectively clean between teeth

Lengvas būdas išsiugdyti sveiką įprotį

Išvalo per 60 sekundžių: nukreipkite, paspauskite, valykite!
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Ypatybės

Pašalina iki 99,9 % apnašų

„AirFloss Ultra“ gydomose zonose pašalina iki

99,9 % apnašų.***

Mikrolašelių technologija

Kliniškai patvirtinti rezultatai gauti pritaikius

unikalią technologiją, kai naudojant orą ir

burnos skalavimo skystį arba vandenį švelniai

išvalomi tarpdančiai ir sritis prie dantenų.

Išsiugdykite sveiką įprotį

Interproksimalinis valymas labai svarbus visos

burnos sveikatai. Naudodami „AirFloss“

lengvai išvalysite giliose tarpdantėse

esančias sritis ir išsiugdysite sveiką įprotį.

Sveikesnės dantenos

Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad naudojant

„Philips Sonicare AirFloss Ultra“ dantenos yra

sveikesnės, kaip ir naudojant tarpdančių

siūlą.** Sveikesnės dantenos per dvi savaites.

Padeda išvengti ertmių

Su „Philips Sonicare AirFloss Ultra“ antgaliu

švelniai išvalysite apnašas, kurių nepasiekėte

šepetėliu, todėl tarpdančiuose nesiformuos

ertmės.

Efektyvus antgalis

Naujasis „AirFloss Ultra“ antgalis valo dar

stipresniu oro ir mikrolašelių srautu, todėl jis

yra itin efektyvus ir ekonomiškas.

Išvalo vos per 60 sekundžių

Naudodami „AirFloss Ultra“ visą burną

išvalysite greičiau nei per 60 sekundžių.

Pasirinkite purškimo dažnumą (vienas, du

arba trys) ir laikykite nuspaustą įjungimo

mygtuką, jei norite naudoti nuolatinio

automatinio pliūpsnio funkciją, arba

nuspauskite ir atleiskite, jei norite naudoti

rankinio pliūpsnio režimą.

4 režimai, 3 intensyvumai

„DiamondClean 9000“ komplektuojami su

„Clean“, „White+“, „Gum Health“ ir „Deep

Clean+“ režimais, kad būtų pasirūpinta

valymo poreikiais. Režimas „Clean“ skirtas

išskirtiniam kasdieniam valymui, „White+“ –

dėmėms šalinti, „Gum Health“ valo dantenas

švelniai, tačiau veiksmingai, o „Deep Clean+“

išsiskiria gaiviu, giliu valymu. Yra trys

intensyvumo nustatymai, todėl galite rinktis

nuo didesnio nustatymo, kad valymas būtų

geresnis, iki žemesnio nustatymo jautresnei

burnai.
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Specifikacijos

Maitinimas

Įtampa: Kelių įtampų kroviklis

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Baterijos tipas: Ličio jonų

Įkrovos laikas: Visiškai įkraunama per 24 val.

Dizainas ir apdaila

Spalva: Juoda

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Ekranas: Apšviestas ekranas

Baterijos indikatorius: Rankenos LED rodo

įkrovimo lygį

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 „DiamondClean 9000“

Įkroviklis: 1

Šepetėlių galvutės: 1 „C3 Premium Plaque

Control“

Kelioninis dėklas: Kelioninis USB įkrovimo

dėklas

Stiklinis kroviklis: 1

„AirFloss Ultra“ rankena: 1

Antgalis: 1

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

Nauda sveikatai: Visą burną išvalysite per 60

sekundžių, Pagerinkite dantenų sveikatą per 2

savaites*

„Performance“: Pašalina iki 99,9 % apnašų**

Klinikiniais tyrimais patvirtinti rezultatai: Toks

pat veiksmingas, kaip ir tarpdančių siūlas,

sveikesnės dantenos, mažiau apnašų, mažiau

kraujuojančios dantenos

Tinkinami nustatymai: Automatinis arba

rankinis įpurškimas, Vienas / dvigubas /

trigubas įpurškimas***

Geriausiems rezultatams: Keiskite antgalį kas

6 mėnesius

Balinamoji nauda: 2 kartus geriau balina

dantis*

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“

laikmačiai

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

„Deep Clean+“: Stiprinantis gilus valymas

„Gum Health“: Ypatingas dėmesys krūminiams

dantims

„White+“: Paviršinėms dėmėms šalinti

* arba sugrąžinsime pinigus

* * pacientai, turintys nedidelį arba vidutinį dantenų

uždegimą, naudojo kartu su įprastu dantų šepetėliu ir

antibakteriniu burnos skalavimo skysčiu; „AirFloss“

skirtas žmonėms, kurie tarpdančius valo nereguliariai,

įprasti prie kasdienės tarpdančių valymo procedūros.

Daugiau informacijos rasite palaikymo skirtuke,

klausimuose ir atsakymuose.

* * * Iš gydytų vietų; tyrimas atliktas laboratorijoje,

individualūs rezultatai gali skirtis

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data 2023‑01‑14
Versija: 3.3.3

www.philips.com

http://www.philips.com/

