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Szájápolás felsőfokon
Fogkefe a fogak és az íny kíméletes tisztítására

Az innovatív technológia jobb eredményeket képes felmutatni. Garantáltan egészségesebb szájápolás. Az új

Philips Sonicare FlexCare elektromos fogkefe alkalmazkodik szájápolási igényeihez.

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

A Philips Sonicare fogkefe segíti a fogak fehérítését.

Segít a fogápolásra vonatkozó ajánlások betartásában

A kétperces időzítő segít a javasolt fogmosási idő betartásában

A Quadpacer időközi időzítő elősegíti az alapos fogmosást

Provides a superior clean

Úgy tervezték, hogy elérje a mélyebb réseket is, és tovább haladjon

A Sonicare termék dinamikus tisztításának köszönhetően a víz bejut a fogak közé

Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

A személyre szabott fogmosás élményét nyújtja

Az egyszerű bevezető program segít hozzászokni a Sonicare használatához

Három különböző üzemmód a kényelmesebb fogmosás érdekében
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Fénypontok

Három különböző tisztítási üzemmód

A három tisztítási mód magába foglalja a

Clean (Tisztítás) üzemmódot, amely ragyogó

tisztaságot eredményez 2 perc alatt. A White

(Fehérítés) üzemmód eltávolítja a felületi

lerakódásokat, a Massage (Masszázs)

üzemmód pedig serkenti a fogínyt.

Egészségesebb fogíny

A Philips Sonicare elektromos fogkefe által

biztosított fogak közötti és a fogíny mentén

történő optimális tisztítás egészségesebb

fogínyt eredményez mindössze két hét alatt.

Segíti a fogak fehérítését

A Philips Sonicare elektromos fogkefe segíti a

fogakon lévő lerakódások eltávolítását és

csökkentését, hogy mosolya még ragyogóbb

legyen.

Akár 7-szer több lepedéket távolít el

Akár 7-szer több lepedéket távolít el a

nehezen elérhető helyekről, mint egy

hagyományos fogkefe.

Eléri a mélyebb réseket is, és tovább halad

Ez a Philips Sonicare fogkefefej különlegesen

hosszú, nagyon sűrű sörtékkel rendelkezik,

amelyek eltávolítják a lepedéket a

fogközökből, illetve a nehezen elérhető

helyekről.

Egyszerű bevezető program

Az első 14 használat során kímélően növeli a

teljesítményt, így segít hozzászokni a Philips

Sonicare elektromos fogkefe használatához

Szónikus technológia

A Philips Sonicare elektromos fogkefe

egyedülálló dinamikus tisztító technológiája

gyengéd és hatékony mélyen a fogak között

és a fogíny mentén.

Quadpacer

A 30 másodperces időközi időzítő jelzi,

amikor a fogsor egynegyedének tisztítási

ideje lejárt, és figyelmeztet a következő

negyedre való áttérésre, ezzel mindenütt

biztosítva az egyenletes tisztítást

SmarTimer

A Philips Sonicare elektromos fogkefén

található 2 perces időzítő segítséget nyújt a

fogorvosok által ajánlott fogmosási idő

betartásához
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Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér & zöld

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): Akár 2 hét

Akkumulátor: Újratölthető

Akkumulátor típusa: Lítium-ionos

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Fogkefefej rendszer: Könnyen rápattintható

kefefejek

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az

akkumulátor töltöttségi állapotát

Fogmosási idő: Akár 2 hét

Tartozékok

Utazótok: 1

Markolatok: 2 FlexCare

Töltő: 1

Kefefejek: 2 InterCare standard

UV-fertőtlenítő: 1

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: Akár 7-szer több lepedéket

távolít el*

Egészségügyi előnyök: Védi a fogíny

egészségét

Fehérítő hatás: Akár 2 árnyalattal fehérebb

fogak

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer

időzítő

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Fehér: Eltávolítja a felületi lerakódásokat

Masszázs: Erősítő masszázs

2 eljárás: Go Care és Max Care
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