
 

Periuţă de dinţi sonică
electrică - trial

FlexCare Platinum

 
3 moduri, 3 intensităţi

2 capete de periere

Cu senzor de presiune

Sterilizator UV pentru capul de
periere

 

HX9142/32

Tehnicile lor pot varia, dar rezultatele nu
Prima noastră perie cu tehnologia Adaptive Cleaning

La baza tehnologiei noastre Adaptive Cleaning sunt două componente - capul de

periere inovator AdaptiveClean şi senzorul de presiune intuitiv. Ambele

caracteristici îi ajută pe pacienţii tăi să îşi perieze dinţii cu mai multă inteligenţă şi

nu cu mai multă putere.

Proven to improve oral health
Quadpacer

Smarttimer

Sterilizator UV

Concepute pentru tine
Cap de periere InterCare

Te îndrumă să urmezi recomandările dentiştilor
Senzor de presiune intuitiv

Îţi oferă curăţare superioară
Cap de periere AdaptiveClean

Experienţe de periere personalizabile

Periuţă de dinţi cu tehnologie Sonicare

Oferă o experienţă de periere personalizată
Noul mod Deep Clean: periază fără efort zonele cu probleme
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Repere
Cap de periere AdaptiveClean

Marginile moi şi flexibile, fabricate din cauciuc,

permit perilor să se adapteze formei unice a

dinţilor şi a gingiilor pacienţilor, pentru

a oferi o suprafaţă de contact de până la 4 ori

mai mare*. Flexibilitatea capului de periere

face ca perii să urmărească delicat linia

gingiilor şi să absoarbă presiunea excesivă

aplicată la periaj. Mişcarea accentuată de

curăţare oferă o senzaţie unică în gură şi o

curăţare superioară pe linia gingiilor şi în

locurile greu accesibile*. S-a demonstrat că

îndepărtează de până la 10 ori mai multă placă

bacteriană decât o periuţă manuală în locurile

greu accesibile*.

Cap de periere InterCare

Perii extra-lungi, cu o densitate sporită, ajung

între dinţi mai în profunzime, îndepărtând

considerabil mai multă placă bacteriană*

interproximală. Ideal pentru pacienţii cu gingii

sângerânde sau cu risc ridicat de inflamare a

gingiilor.

Senzor de presiune intuitiv

Dacă este aplicată o presiune prea mare,

mânerul pulsează uşor pentru a-i avertiza pe

pacienţi că apasă prea tare şi pentru a-i ghida

spre utilizarea unei tehnici corecte de periere.

În cadrul unui studiu efectuat pe pacienţi din

S.U.A., 7 din 10 persoane care îşi periau dinţii

agresiv au redus presiunea de periere în urma

utilizării senzorului de presiune.

Modul Deep Clean

Noul mod Deep Clean oferă o curăţare

excepţională în locurile greu accesibile.

Datorită mişcării unice a capului de periere,

precum şi duratei de periere extinse, de 3

minute, acest mod este alegerea ideală atunci

când doreşti să acorzi mai multă atenţie

zonelor cu probleme.

Experienţe de periere personalizate

Cele trei setări de intensitate şi cele trei moduri

de curăţare oferă confort şi performanţă optime

pentru o experienţă de periere mai

personalizată, fiind perfect adaptate nevoilor

tale. Modul Deep Clean cu durata de trei

minute oferă o curăţare excepţională în locurile

greu accesibile. Este modul perfect pentru

pacienţii care trebuie să acorde mai multă

atenţie zonelor cu probleme.

Sterilizator UV

Omoară până la 99 % din bacterii şi virusuri*.

Este disponibil ca accesoriu la unul dintre

distribuitorii noştri.

Smarttimer

Cronometrul de 2 minute asigură un timp de

periere recomandat de dentiştii profesionişti.

Quadpacer

Cronometrul pentru un interval de 30 de

secunde încurajează perierea riguroasă a

fiecărei pătrimi a gurii.

Tehnologie Sonică

Împinge fluidul între dinţi şi de-a lungul liniei

gingiilor, pentru o curăţare puternică, dar totuşi

delicată.
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Specificaţii
Design şi finisaj
Culoare: Gri platinat

Alimentare
Tensiune: 110-220 V

Specificaţii tehnice
Durată de funcţionare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 3 săptămâni**

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Service
Garanţie: Garanţie 2 ani

Uşor de utilizat
Indicator baterie: Indicator luminos pentru

baterie

Afişaj: Afişaj iluminat

Sistem capete de periere: Capete de periere

cu aplicare rapidă

Mâner: Design ergonomic subţire

Timp de periere: Până la 3 săptămâni***

Articole incluse
Toc de transport: 1

Încărcător: 1

Mânere: 1 FlexCare Platinum

Capete de periere: 1 AdaptiveClean, 1

InterCare standard

Sterilizator UV: 1

Performanţă de curăţare
Beneficii pentru sănătate: Îmbunătăţeşte

sănătatea gingiilor în doar două săptămâni

Viteză: Până la 62.000 de mişcări de periere

pe minut

Performanţă: Elimină de până la 10 ori mai

multă placă bacteriană*

Senzor de presiune: Mânerul vibrează pentru a

te atenţiona

Cronometru: Quadpacer şi SmarTimer

Beneficii de albire: Ajută la îndepărtarea

naturală a petelor

Moduri
Clean: Pentru o curăţare zilnică impecabilă

3 intensităţi: Ridicată, Redusă, Medie

Alb: Îndepărtează petele de suprafaţă

Deep Clean: Pentru o curăţare profundă şi

revigorantă

* Comparativ cu un cap de periere DiamondClean

* Comparativ cu o periuţă manuală

* Date aflate la dosar

* După o singură utilizare a fiecărei periuţe de dinţi

comparativ cu Oral-B 3000/6000 CrossAction

* ** pe baza a două perieri de câte două minute pe zi
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