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Személyre szabott tanácsok

Intelligens fogmosás érzékelők

3 üzemmód, 3 intenzitási szint

2 kefefej és UV-fertőtlenítő
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Intelligens fogmosás. Kimagasló eredmény.

Akár 10-szer több lepedék eltávolítása és egészségesebb

fogíny*

A FlexCare Platinum Connected nem bízza a véletlenre a szájápolást. Az érzékelők

a fogmosási szokásairól eltárolt adatokat Bluetooth® vezeték nélküli technológián

keresztül a Sonicare alkalmazásnak továbbítják, amely személyre szabott

tanácsokat és visszajelzést nyújt az Ön számára a lehető legalaposabb tisztításért.

Kövesse nyomon fogmosási szokásait valós idejű útmutatással

Túl erős fogmosás esetén figyelmeztető jelzés

Megtanítja, hogyan csökkentse a dörzsölést

Nyomon követheti és javíthatja a lefedettséget

A Sonicare alkalmazás személyre szabott visszajelzést nyújt

Második esély, hogy a TouchUp segítségével megtisztítsa a kihagyott területeket

Mindig legyen tisztában a kefefej hatékonyságával

Viselje jobban gondját a problémás területeknek

Személyre szabott tanácsok, amelyekkel javíthatja a technikáját

A Philips Sonicare nyújtotta legmélyebb, legalaposabb tisztítás

Személyre szabott fogmosási élmény

Pontosan követi a fogak és a fogíny vonalát az alapos tisztítás érdekében

Életstílusához tervezve

Dinamikus tisztítóeljárás a jobb szájhigiénia érdekében

Az időzítő segíti az alapos fogmosást
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Fénypontok

Helyérzékelő

A FlexCare Platinum Connected

helyérzékelője a jobb lefedettség érdekében

mutatja, hogy hol nem mosta meg elégé a

fogát. Ha vannak olyan helyek, amelyeket

következetesen kihagy a fogmosáskor, a

helyérzékelő rájuk irányítja a figyelmet.

Nyomásérzékelő

Lehet, hogy Ön nem veszi észre, ha túl

erősen mos fogat, de a FlexCare Platinum

Connected figyelmeztetni fogja erre. Ha túl

nagy nyomást alkalmaz, az intuitív

nyomásérzékelő gyengéden megrezegteti a

fogkefenyelet, így pontosan tudni fogja,

mikor kell kíméletesebbnek lennie. A

tanulmányok szerint a fogmosást túl erősen

végző 10 ember közül 7 sikeresen

csökkentette a fogmosáskor kifejtett nyomást

a nyomásérzékelő használatakor.

Dörzsölés-érzékelő

Az elektromos fogkefe használatakor a

dörzsölő mozdulatok helyett a fogkefe végzi a

munkát. A FlexCare Platinum Connected

rendelkezik egy dörzsölés-érzékelővel, amely

segít abban, hogy csökkentse a dörzsölést az

optimalizált technika és a gyengédebb

tisztítás érdekében.

TouchUp

Ha kihagyna egy területet a fogmosás során,

a Philips Sonicare alkalmazás nyomon követi

a lefedettséget, és lehetőséget ad arra, hogy

még egyszer végigmenjen a területen. A

TouchUp személyre szabott útmutatást nyújt

a személyes fogmosási adatok alapján, így

azonnal kezelheti a kihagyott területeket, és

teljesebb tisztaságot érhet el.

Személyre szabott tanácsok

A FlexCare Platinum Connected lehetővé

teszi napi célok beállítását és nyomon

követését. A Sonicare alkalmazás tárolja a

fogmosási adatokat és előzményeket, így

könnyedén áttekintheti teljesítményét. Az

alkalmazás személyre szabott tanácsaival,

tippjeivel és figyelmeztetéseivel a fogmosási

technikája javulni fog az idő múlásával. És

akár meg is oszthatja a fogorvosával az

eddigi előrehaladásának jelentéseit.

Fókuszterületek

Ha a fogorvosa megjelöl bizonyos helyeket a

szájban, amelyek nagyobb figyelmet

igényelnek a fogkőképződés, az íny

visszahúzódása vagy egyéb okok miatt, a

FlexCare Platinum Connected segítségével

kezelheti ezeket a problémás területeket. A

Sonicare alkalmazásban kiemelheti ezeket a

területeket a személyre szabott szájtérképen,

emlékeztetőként arra, hogy ezekre a

területekre különös gondot fordítson az egyes

fogmosások alkalmával.

Kefefej-teljesítmény figyelő

A normál használat több hónapja alatt a

kefefejek fokozatosan elhasználódnak és

elveszítik a keménységüket. A Sonicare

alkalmazás egy intelligens kefefej-

teljesítmény figyelővel rendelkezik, amely

nyomon követi a kefefej hatékonyságát a

tényleges fogmosási idő és nyomás alapján.

Megmondja, mikor kell cserélni a kefefejet,

hogy továbbra is a legjobb eredményeket

kapja. Még arra is lehetősége van, hogy a

cserefejeket közvetlenül az alkalmazáson

belül megrendelje.
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Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér

Csatlakoztathatóság

Bluetooth® vezeték nélküli technológia:

Fogmosási alkalmazás

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

Kompatibilitás

Android-kompatibilis: Android telefonok,

Bluetooth 4.0-kompatibilis táblagépek

iOS-kompatibilis: 3. generációs iPad vagy

újabb, iPhone 4S vagy újabb, iOS7 operációs

rendszerrel

Egyszerű használat

Fogkefefej rendszer: Könnyen rápattintható

kefefejek

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az

akkumulátor töltöttségi állapotát

Kijelző: Világító kijelző

Fogmosási idő: Akár 2 hét

Tartozékok

Utazótok: 1

Markolatok: 1 FlexCarePlatinum Connected

Töltő: 1

Kefefejek: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare

standard

UV-fertőtlenítő: 1

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny

mindössze 2 hét alatt

Teljesítmény: Akár 10-szer annyi lepedéket

távolít el*

Nyomásérzékelő: A markolat rezgésével

figyelmezteti a használót

Fehérítő hatás: Természetes módon távolítja

el a szennyeződéseket

Időzítő: BrushPacer és SmarTimer

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

3 intenzitási szint: Alacsony, Közepes, Magas

Fehér: Eltávolítja a felületi lerakódásokat

Deep Clean: Az élénkítő mélytisztításért

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

fogkefe
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