Philips Sonicare
AirFloss Ultra –
hambavahepuhastaja

ProtectiveCleaniga
Sisseehitatud surveandur
1 puhastusrežiim
1 × BrushSynci funktsioon
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Garanteeritult* terved igemed 2 nädalaga**
Loodud ebaregulaarsetele hambavahede puhastajatele
Kui te ei kasuta regulaarselt hambaniiti, on AirFloss Pro/Ultra**** lihtsaim viis
hambavahede tõhusaks puhastamiseks. AirFloss Prod/Ultrat saab kasutada suuvee või
veega ja selle efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatud.**
Parandab suuhügieeni
• Efektiivsus igemete tervise tagamisel on kliiniliselt tõestatult hambaniidiga võrdne**
• Kuni 99,9% katueemaldus***
• Aitab vältida hambaauke hambavahedes
Uuenduslik tehnoloogia
• Ühendab hambaharja nutika käepideme ja nutikad harjapead
• Märguanne õrnalt harjamise meeldetuletamiseks
• Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga
• Patsiendid saavad oma harjapeadest viimast võtta
• Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia
Tipptasemel tehnoloogia
• Õhu ja veepiisakeste tehnoloogia
• Suure jõudlusega otsak
• Kolmekordse purske kohandatavad sätted
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AirFloss Ultra – hambavahepuhastaja

ProtectiveCleaniga Sisseehitatud surveandur, 1 puhastusrežiim, 1 × BrushSynci funktsioon

Esiletõstetud tooted
Parandab igemete tervist

märgutuli. Nii saab olla kindel, et harjapea
töötab tõhusalt.

Veepiisakeste tehnoloogia

Liiga suure jõuga?

InterCare’i harjapeal on eriti pikad tihedalt
koos paiknevad kvaliteetsed harjased, mille
eesmärk on eemaldada sügavale hammaste
vahele kogunenud hambakatt. On kliiniliselt
tõestatud, et see vähendab igemete veritsust ja
põletikku kõigest kahe nädalaga.
BrushSynci tehnoloogia

Patsiendid ei pruugi liiga tugevat harjamist ise
tähele panna, kuid nende hambahari märkab
seda. Kui patsient harjab igemetele liiga tugevat
survet avaldades, hakkab hambahari tegema
pulseerivat heli, andes märku vajadusest
õrnemalt harjata.

Meie kliiniliselt tõestatud tulemused on
võimalikud tänu meie ainulaadsele
tehnoloogiale, mis ühendab õhu suuvee või
veega, puhastades võimsalt ja samas õrnalt
hambavahed ja igemepiiri.
Igemete parem tervis

Philips Sonicare'i tehnoloogia

Mikrokiibi ühilduvusega tehnoloogia, mis
tuvastab nutika harjapea ja sünkroonib selle
nutika käepidemega. Nutikas käepide ja nutikas
harjapea moodustavad võimsa kombinatsiooni,
edastades teile nutikaid vahetamise
meeldetuletusi.
Nutikas harjapea vahetamise
meeldetuletus

Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia
suunab vett hammaste vahele ning selle
harjased aitavad lõhustada ja eemaldada
hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase
puhtuse.

Kliiniliselt on tõestatud, et Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra efektiivsus igemete tervise
parandamisel on hambaniidiga võrdne.** Aitab
parandada igemete tervist kõigest kahe
nädalaga.
Aitab vältida hambaauke

Kuni 99,9% katueemaldus

Ükski harjapea ei ole igavene. Kuid meil on
lahendus: meie nutikas harjamise tuvastamise
tehnoloogia peab arvestust patsiendi harjapea
kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt on harjatud.
Kui vahetamisaeg on käes, süttib käepidemel

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra aitab vältida
hambaaukude teket hambavahedes,
eemaldades õrna veejoa abil katu, mida ei saa
eemaldada ainult harjates.
AirFloss Pro/Ultra eemaldab töödeldavas alas
kuni 99,9% katust.***
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AirFloss Ultra – hambavahepuhastaja

ProtectiveCleaniga Sisseehitatud surveandur, 1 puhastusrežiim, 1 × BrushSynci funktsioon

Spetsifikatsioon
Disain ja viimistlus

• Värv: Hallide varjunditega valge, Keskmise
tumedusega sinine

Võimsus

• Pinge: Mitmevoldiline laadija

Tehnilised andmed

• Aku: Laetav
• Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni kaks
nädalat
• Aku tüüp: Liitiumioon
• Laadimisaeg: Täislaadimiseks kulub 24 tundi

Hooldus

• Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

• Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega
harjapead
• Käepide: Peenike, ergonoomiline disain
• Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta, Käepideme
LED-tuled näitavad laetuse taset
• Harjamisaeg: Kuni kaks nädalat
• Hambaharjapea: Lihtne külgeklõpsata ja eemaldada
• Aku tööiga: 1-3 nädalat*****
• Asendamise meeldetuletus: Alati parimate
tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse ikoon

Kaasasolevad tarvikud

• Laadija: 1
• Harjapead: 1 i InterCare'i standardne, 1 W2c

Optimal White, kompaktne
• Käepide: 1 ProtectiveClean
• AirFloss Pro/Ultra käepide: 1
• AirFloss Pro/Ultra otsak: 1

Puhastusjõudlus

• Kasu tervisele: Aitab vähendada hambaaukude
teket, Puhastab kogu suu 60 sekundiga, Parandab
igemete tervist vaid kahe nädalaga
• Talitlus: Eemaldab kuni 99,9% katust**
• Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis
• Kliiniliselt tõestatud tulemused: Sama tõhus kui
hambaniit, igemete tervise parandamiseks, katu
vähendamiseks, igemete veritsuse vähendamiseks
• Kohandatavad seadistused: Automaatvoog või
käsitsirežiim, Ühe-, kahe- või kolmekordse
impulss***
• Parimate tulemuste saavutamiseks: Vahetage
otsakut iga 6 kuu järel
• Taimer: Quadpacer ja SmarTimer
• Tagasiside jõulise harjamise kohta: Kasutaja
hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

Režiimid

• Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel
puhastamiseks
• Kaks intensiivsust: Madal, Kõrge

Nutikate anduritega tehnoloogia

• BrushSynci vahetamise meeldetuletus: Teadke alati,
millal tuleb, harjapead vahetada
• Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku
•
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* või saate raha tagasi.
* kui kasutatakse kerge kuni mõõduka igemepõletikuga patsientidel
koos tavalise hambaharja ja antimikroobse suuloputusvedelikuga.
AirFloss aitab ebaregulaarsetel hambaniidi kasutajatel välja arendada
tervisliku hambavahede puhastamise rutiini. Lisateavet leiate
veebilehelt www.philips.com/airfloss/faq.
* *Laboratoorses uuringus, reaalsed suus saavutatavad tulemused
võivad erineda.
* * * *AirFloss Ultra ja Pro on sama toode, mis võib riigist ja kanalist
olenevalt kanda erinevat nime.
* * * * * Valitud tuboseadistusest lähtuvalt

