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suwa do 99% płytki nazębnej* w czyszczonych obszarach
twe, dokładne czyszczenie przestrzeni między zębami poprawia zdrowie dziąseł. 
ikalna końcówka QuadStream łatwo czyści większą powierzchnię, zapewniając bardziej 
ktywne czyszczenie nicią dentystyczną za każdym razem.

Easy and convenient
• Standardowa końcówka do czyszczenia punktowego
• Szybkie, uniwersalne ładowanie za pomocą kabla USB-C

Faster, more effective flossing
• 2 tryby czyszczenia, 3 poziomy intensywności
• Pełne czyszczenie w 60 sekund
• Technologia Pulse Wave prowadzi Cię od zęba do zęba
• Technologia Quad Stream umożliwia szybsze i bardziej efektywne czyszczenie przestrzeni 

międzyzębowych



 Technologia Quad Stream

Unikalna końcówka Quad Stream w kształcie litery X 
rozdziela strumień wody na 4 strumienie, które 
pokrywają większy obszar między zębami i wzdłuż 
linii dziąseł. Szybsze, dokładniejsze czyszczenie bez 
użycia nici dentystycznych.

Technologia Pulse Wave

Delikatne impulsy wody prowadzą od zęba do zęba 
w trybie dokładnego czyszczenia, dzięki czemu za 
każdym razem uzyskasz odpowiednią jakość 
czyszczenia.

2 tryby, 3 poziomy intensywności

Wybierz czyszczenie, które pasuje do Twojego 
uśmiechu. Tryb czyszczenia zapewnia ciągły strumień 
wody, co umożliwia skuteczne codzienne 
czyszczenie. Pulsowanie funkcji głębokiego 
czyszczenia zapewnia dokładniejsze czyszczenie. 
Poziom intensywności można wygodnie dostosować.

Pełne czyszczenie w 60 sekund

Uzyskaj dostęp do trudno dostępnych miejsc za 
pomocą nasadki 360 stopni, dzięki której możesz 
używać urządzenia w dowolnej pozycji. Pełne 
czyszczenie w zaledwie 60 sekund.

Ładowanie przez USB-C

Kabel ładowania USB-C korzysta z tego samego 
złącza, co większość telefonów komórkowych i 
tabletów. Jedno naładowanie wystarcza na 14 dni 
czyszczenia.

Standardowa końcówka do czyszczenia 
punktowego

Standardowa końcówka z jednym strumieniem 
zwiększa ciśnienie, które umożliwia czyszczenie 
punktowe i usuwanie resztek jedzenia w razie 
potrzeby.
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Dane techniczne
Moc
• Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Serwis
• Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania
• Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
• Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie

Wydajność
• Czyszczenie: Czyszczenie jamy ustnej w 

60–90 sekund

Elementy zestawu
• Bezprzewodowe urządzenie Power Flosser: 1
• Nasadka F1Standard: 1
• Nasadka F3 Quad Stream: 1
• Torba podróżna: 1
• Przewód do ładowania USB: 1
• Adapter ścienny USB: 1

Tryby
• Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień
• Deep Clean+: Pobudzające głębokie czyszczenie
• Poziomy intensywności: 3

Korzyści dla zdrowia
• Usuwanie płytki nazębnej: Usuwa do 99% płytki 

nazębnej w czyszczonych obszarach*

Stylistyka i wykończenie
• Kolor: Biały
•

* W badaniu in vitro. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od 
przedstawionych.
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