
 

 

Philips Sonicare AirFloss 
Pro/Ultra
Aparat de curăţare 
interdentară

Cu periuţă de dinţi 

DiamondClean

cu 1 duză și 1 cap de periere
Pahar de încărcare, toc de 
transport
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ingii mai sănătoase în 2 săptămâni
onceput pentru utilizatorii de aţă dentară ocazionali
ntru persoanele care nu folosesc aţă dentară în mod regulat, AirFloss Ultra este cea mai uşoară 
e de curăţare eficientă între dinţi. AirFloss Ultra poate fi utilizată cu apă de gură sau cu apă 
rmală şi s-a dovedit clinic că este la fel de eficientă pentru sănătatea gingiilor ca aţa dentară.**

Improves oral health
• S-a dovedit clinic că este la fel de eficace pentru sănătatea gingiilor ca aţa dentară**
• Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene***
• Contribuie la prevenirea cariilor între dinţi

Îţi oferă curăţare superioară
• Alege din 5 moduri, inclusiv Polish și Sensitive
• Îndepărtare de până la 7 ori mai bună a plăcii bacteriene comparativ cu o periuţă de dinţi 

manuală

Tehnologie superioară
• Tehnologie unică cu jet de aer și micro-picături
• Cap de curăţare de înaltă performanţă

Cea mai ușoară cale de a curăţa eficient între dinţi
• O modalitate ușoară de a deprinde un obicei sănătos
• Durează numai 60 de secunde: orientare, apăsare, curăţare!



 Eliminare de până la 99,9% a plăcii 
bacteriene

AirFloss Ultra elimină până la 99,9 % din placa 
bacteriană în zonele tratate.***

Tehnologia cu micro-picături

Rezultatele noastre dovedite clinic sunt 
posibile datorită tehnologiei unice care 
combină aerul și apa de gură sau apa simplă 
pentru a curăţa eficace, dar delicat, spaţiile 
dintre dinţi și de-a lungul liniei gingiei.

Deprinzi ușor un obicei sănătos

Curăţarea spaţiilor interdentare este foarte 
importantă pentru sănătatea orală generală. 
AirFloss este o modalitate ușoară de a curăţa 
mai temeinic între dinţi, ajutându-te să-ţi 
formezi un obicei sănătos.

Îmbunătăţește sănătatea gingiilor

S-a dovedit clinic că Philips Sonicare AirFloss 
Ultra îmbunătăţește sănătatea gingiilor la fel de 
mult ca aţa dentară.** Contribuie la 
îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor în numai două 
săptămâni.

Ajută la prevenirea cariilor

Eliminând cu delicateţe placa bacteriană rămasă 
în urma periajului, Philips Sonicare AirFloss 
Ultra ajută la prevenirea cariilor care se 
formează în spaţiile dintre dinţi.

Cap de curăţare de înaltă performanţă

Noul cap de curăţare de înaltă performanţă 
AirFloss Ultra amplifică puterea tehnologiei 
noastre cu aer și cu micro-picături pentru 
eficienţă mai bună ca oricând.

Curăţă în numai 60 de secunde

Cu AirFloss Ultra, curăţarea întregii guri 
durează mai puţin de 60 de secunde pe zi. Pur 
și simplu selectezi frecvenţa jeturilor (unic, 
dublu sau triplu) și ţii apăsat butonul de 
activare pentru jeturi continue automate sau îl 
apeși și-l eliberezi pentru modul cu jeturi 
manuale.

5 moduri de a curăţa așa cum dorești

Cu DiamondClean, beneficiezi de o curăţare 
reconfortantă în fiecare zi. Cele 5 moduri 
acoperă toate nevoile de periere: modul Clean 
– pentru curăţare zilnică excepţională, Gum 
Care – pentru masarea delicată a gingiilor, 
Polish – pentru un zâmbet mai strălucitor, 
Sensitive – pentru curăţarea delicată și totuși 
eficientă a gingiilor sensibile și White – modul 
ideal pentru a îndepărta petele de suprafaţă.

Spune adio plăcii bacteriene

Perii deși, de înaltă calitate îndepărtează de 
până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât 
o periuţă de dinţi manuală.
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Repere
Aparat de curăţare interdentară
Cu periuţă de dinţi DiamondClean cu 1 duză și 1 cap de periere, Pahar de încărcare, toc de transport
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Alimentare
• Tensiune: Încărcător tensiune multiplă

Specificaţii tehnice
• Baterie: Reîncărcabilă
• Tip baterie: Litiu ION
• Timp de încărcare: 24 de ore pentru încărcare 

completă

Design și finisaj
• Culoare: Alb cu accente de gri

Service
• Garanţie: Garanţie 2 ani

Ușor de utilizat
• Indicator baterie: LED-urile de pe mâner indică 

nivelul de încărcare
• Afișaj: Afișaj iluminat
• Sistem capete de periere: Capete de periere cu 

aplicare rapidă
• Mâner: Design ergonomic subţire
• Atașarea capului: Se fixează și se demontează ușor

Articole incluse
• Mâner: 1 DiamondClean
• Toc de transport: Încărcător USB de voiaj
• Încărcător: 1
• Capete de periere: 1 DiamondClean standard

• Pahar de încărcare: 1
• Mâner AirFloss Ultra: 1
• Cap de curăţare: 1

Performanţă de curăţare
• Beneficii pentru sănătate: Curăţă întreaga dantură 

în 60 de secunde, Îmbunătăţește starea de sănătate 
a gingiilor în 2 săptămâni*

• Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe 
minut

• Performanţă: Elimină până la 99,9% din placa 
bacteriană**

• Rezultate dovedite clinic: La fel de eficace ca aţa 
dentară, pentru îmbunătăţirea sănătăţii gingiilor, 
pentru reducerea plăcii bacteriene, pentru 
reducerea sângerării gingivale

• Setări personalizabile: Jet automat sau jet manual, 
Jet unic/dublu/triplu***

• Cronometru: Quadpacer și SmarTimer
• Beneficii de albire: Albește dinţii de 2 ori mai bine*
• Pentru rezultate optime: Capul de curăţare se 

înlocuiește o dată la 6 luni

Moduri
• Clean: Pentru o curăţare zilnică impecabilă
• Alb: Îndepărtează petele de suprafaţă
• Gum Care: Masează delicat gingiile
• Polish: Albește-ţi și lustruiește-ţi dinţii
• Sensitive: Curăţare delicată a dinţilor și a gingiilor
•
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Specificaţii
Aparat de curăţare interdentară
Cu periuţă de dinţi DiamondClean cu 1 duză și 1 cap de periere, Pahar de încărcare, toc de transport

* sau vei primi banii înapoi
* * când s-a utilizat în asociere cu o periuţă de dinţi manuală și apă de 

gură antimicrobiană la pacienţii cu gingivită ușoară până la moderată; 
AirFloss este conceput să ajute persoanele care utilizează neregulat 
aţa dentară să deprindă o rutină sănătoasă de curăţare interdentală 
zilnică. Pentru detalii suplimentare, consultă Întrebările frecvente din 
fila Asistenţă.

* * * Din zonele tratate; într-un studiu de laborator; rezultatele 
efective la nivelul cavităţii bucale pot varia

http://www.philips.com

