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 QuadStream technológiával újragondolt fogköztisztítás

 kezelt területeken található lepedék* 99,9%-át eltávolítja
őfeszítés nélküli alapos fogköztisztítás a fogíny egészségének javítása érdekében. Az 
yedülálló Quad Stream hegy kevesebb erőfeszítéssel több területet tisztít meg, így mindig 
tékonyabb a fogköztisztítás. A megfelelő használat pedig egyszerűen kivitelezhető.

Egyszerű és kényelmes
• Egyszerűen feltölthető 250 ml-es tartály
• Egyszerű technika
• Normál hegy célzott tisztításhoz
• Gyors, univerzális töltés USB-C kábellel

Gyorsabb, hatékonyabb fogköztisztítás
• 2 fogköztisztító üzemmód, 3 intenzitási szint
• Teljes tisztítás 60 másodperc alatt
• A Pulse Wave technológia fogról fogra vezeti a felhasználót
• Quad Stream technológia a gyorsabb, hatékonyabb fogköztisztításért



 Quad Stream technológia

Az egyedülálló X-alakú Quad Stream hegy a 
vízáramot 4 vízsugárba választja szét, amelyek 
több területet fednek le a fogak között és a 
fogíny mentén. Gyorsabb, alaposabb tisztítás a 
hagyományos fogselyemmel való bajlódás 
nélkül.

Pulse Wave technológia

Gyengéd vízsugárimpulzus vezeti a felhasználót 
fogról fogra a Deep Clean (Mélytisztítás) 
üzemmódban – így minden alkalommal 
megfelelő módon végezheti a tisztítást.

2 üzemmód, 3 intenzitási szint

Válassza a mosolyához illő tisztaságot. A Clean 
(Tisztítás) üzemmód folyamatos vízáramlást 
biztosít a hatékony mindennapos tisztításhoz. 
A Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmód 
impulzusokat alkalmaz az alaposabb tisztítás 

érdekében. Az állítható intenzitási szint 
biztosítja a kényelmet.

Teljes tisztítás 60 másodperc alatt

A nehezen elérhető területeket is 
megtisztíthatja a 360 fokban elforgatható fejjel, 
vagyis bármilyen irányban használhatja a 
készüléket. Alapos, 360 fokos tisztítás 
mindössze 60 másodperc alatt az elejétől a 
végéig.

USB-C töltés

Az USB-C kábellel történő kényelmes 
töltéshez ugyanaz a csatlakozás szükséges, mint 
a legtöbb mobiltelefon vagy táblagép esetén. 
Akár 14 nap tisztítás egyetlen feltöltéssel.

250 ml-es tartály

A 250 ml-es tartály elegendő vizet képes 
tárolni az ajánlott 60 másodperces tisztításhoz. 
Az egyszerű újratöltéshez egyszerűen csavarja 
el és vegye le, vagy használja az oldalsó 
betöltőnyílást.

Egyszerű technika

A hatékonyabb fogköztisztításhoz egyszerűen 
csak irányítsa a megfelelő helyre, nyomja meg, 
és indul is a tisztítás. Irányítsa a hegyet a fogak 
közé és a fogíny vonalára – és hagyja, hogy a 
többit a készülék végezze el!

Normál hegy célzott tisztításhoz

A normál, egyetlen vízsugarat kibocsátó hegy 
növeli a nyomást a célzott tisztításhoz és az 
ételmaradványok eltávolításához, amikor 
szükséges.
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Tápellátás
• Feszültség: Többfeszültségű töltő

Szerviz
• Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat
• Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
• Fúvócső: Egyszerűen fel- és lepattintható

Teljesítmény
• Tisztítás: A teljes száj megtisztítása 60–90 

másodperc alatt

Tartozékok
• Vez. nélk. elektromos fogköztisztító: 1

• F1 Standard fej: 1
• F3 Quad Stream fej: 1
• Utazótáska: 1
• USB töltőkábel: 1
• USB fali adapter: 1

Módok
• Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért
• Deep Clean+: Az élénkítő mélytisztításért
• Intenzitási szintek: 3

Egészségügyi előnyök
• Lepedék eltávolítás: A kezelt területeken található 

lepedék 99%-át eltávolítja*
•
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* Laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálatban. Az egyedi 
eredmények eltérők lehetnek.
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