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Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów*

Dzięki dziewięciu wyjątkowym opcjom szczotkowania, intuicyjnemu czujnikowi nacisku i zaawansowanej

technologii główki szczoteczki, szczoteczka Philips Sonicare FlexCare Platinum wykracza poza tradycyjne

czyszczenie, aby zapewnić niezwykle skuteczne usuwanie płytki nazębnej i poprawić zdrowie dziąseł.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

Poprawia zdrowie dziąseł zaledwie w 2 tygodnie

Bezpieczne i delikatne działanie pozwalające zadbać o jamę ustną

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

Zegary ułatwiają dokładne szczotkowanie przez 2 minuty

Długa żywotność akumulatora oraz futerał podróżny

Ostrzega, gdy zbyt mocno naciskasz

Doskonałe czyszczenie

Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie

Usuwaj do 7 razy więcej płytki nazębnej dzięki główce szczoteczki InterCare*

Zoptymalizuj czyszczenie

Do wyboru są 3 programy i 3 ustawienia intensywności
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Zalety

Usuwaj do 7 razy więcej płytki nazębnej

Nałóż główkę szczoteczki InterCare, aby

poprawić zdrowie swoich dziąseł w zaledwie 2

tygodnie. Bardzo długie włosie pozwala dbać

o zdrowie dziąseł poprzez usuwanie płytki

nazębnej ukrytej pomiędzy zębami i w innych

trudno dostępnych miejscach.

Zadbaj o dziąsła

Dzięki optymalnemu czyszczeniu szczoteczką

FlexCare dziąsła będą zdrowsze już po 2

tygodniach. Usuwając do 7 razy więcej płytki

nazębnej niż w przypadku zwykłej szczoteczki,

uzyskasz najzdrowszy uśmiech.

3 programy i 3 ustawienia intensywności

Szczoteczka FlexCare Platinum zapewnia

prawdziwie głębokie czyszczenie. 3 ustawienia

intensywności pozwalają dokładniej wyczyścić

zęby, a 3 programy zaspokoją określone

potrzeby w zakresie szczotkowania. Program

Clean zapewnia wyjątkową czystość każdego

dnia, program White usuwa przebarwienia, a

program Deep Clean doskonale sprawdza się

w dokładnym szczotkowaniu.

Zbyt duży nacisk?

Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby

zbyt mocno, ale szczoteczka FlexCare Platinum

na pewno to zarejestruje. Jeśli zbyt

mocno będziesz dociskać szczoteczkę, rączka

zacznie delikatnie pulsować. Jest to

przypomnienie, aby szczotkować delikatniej i

pozwolić główce szczoteczki wykonać całą

pracę. 7 na 10 osób uznało, że dzięki tej funkcji

lepiej szczotkuje zęby.

Technologia Philips Sonicare

Wibracje soniczne przekształcają pastę do

zębów i ślinę w mikrobąbelki oraz kierują je

głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł. W

tym samym czasie zęby są poddawane 62 tys.

delikatnych, a jednocześnie efektywnych

ruchów szczotkujących. 2 minuty takiego

szczotkowania odpowiadają miesięcznemu

korzystaniu ze zwykłej szczoteczki.

QuadPacer i SmarTimer

Dokładne umycie zębów zajmuje zaledwie 2

minuty. Quadpacer informuje, kiedy upływa

optymalny czas przeznaczony na

szczotkowanie każdej z części jamy ustnej. Z

kolei SmarTimer sygnalizuje upłynięcie

łącznego czasu. Razem pomagają w

szczotkowaniu zębów przez zalecany czas —

za każdym razem.

Szczotkuj bez obaw

Niezależnie od Twoich konkretnych potrzeb,

możesz mieć pewność, że korzystanie ze

szczoteczki FlexCare Platinum jest bezpieczne.

Nasza technologia soniczna jest

przystosowana do aparatów ortodontycznych,

wypełnień, koron i lakieru. Można z niej

korzystać w codziennej terapii chorób dziąseł.

Zaprojektowano z myślą o Twoim stylu życia

Wysokiej jakości futerał podróżny umożliwia

higieniczne przechowywanie szczoteczki do

zębów, a kompaktowa ładowarka podróżna

pozwala doładować urządzenie, gdy

przebywasz poza domem. Jedno pełne

ładowanie wystarcza na regularne

użytkowanie przez dwa tygodnie, więc nawet

gdy jesteś w podróży, nie musisz rezygnować z

uczucia świeżości.
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Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne

ładowanie)

Czas pracy baterii: Do 3 tygodni**

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Szary

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o

stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę

szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni**

Elementy zestawu

Ładowarka: 1

Rączka: 1 FlexCare Platinum

Końcówka: 1 InterCare — standardowa, 1

InterCare — mała

Pokrowiec: 1

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na

minutę

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł

w zaledwie 2 tygodnie

Wydajność: Usuwanie do 7 razy więcej płytki

nazębnej*

Czujnik siły nacisku: Rączka zawibruje

sygnalizując zbyt mocny nacisk

Usuwanie przebarwień: Pomoc w naturalnym

usuwaniu przebarwień

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmarTimer

Tryby

3 poziomy intensywności: Niski, Średni, Wysoki

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

Biały: Usuwanie przebarwień

* * w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia

dziennie (w programie czyszczenia)

* W porównaniu z manualną szczoteczką do zębów
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