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Kolm režiimi, kolm tugevust

Kaks harjapead

Surveanduriga

Hambaharjapeade UV-puhasti

 
HX9182/10

Erakordne puhtus ka hammaste vahel
Eemaldab hammaste vahelt kuni seitse korda rohkem kattu*

Üheksa ainulaadse harjamisrežiimi, tundliku surveanduri ja täiustatud harjapeatehnoloogiaga Philips Sonicare

FlexCare Platinum elektriline hambahari on samm edasi traditsioonilisest hambakatu eemaldamisest, et tagada

hammaste täiuslik puhtus ja igemete parem tervis.

Aitab täita soovitatud harjamisjuhiseid

Annab teile märku, kui harjate liiga tugevalt

Taimerid ergutavad põhjalikult harjama

Hammastepesu vastavalt teie vajadustele

Kohandage režiimi ja tugevust vastavalt enda vajadusele

Tagab erakordselt puhtad hambad ja igemed

Patenditud Sonic-tehnoloogia tervema suuõõne tagamiseks

Eemaldab hammaste vahelt kuni seitse korda rohkem kattu

On kliiniliselt tõestatud, et see parandab igemete tervist kahe nädalaga

Uus InterCare harjapea pakub hambavahede täiustatud puhastust

Sobitub teie elustiiliga

Pika kasutuseaga aku ja reisikarp

Käepärane reisivutlar ja laadija



Laetav hambahari HX9182/10

Esiletõstetud tooted

9 täielikku harjamiselamust

FlexCare Platinum võimaldab valida kolme

puhastusrežiimi — puhas, valge või

igemehooldus — ja kolme tugevusseade —

madal, keskmine või kõrge — vahel, et luua

just teie eelistustele ideaalselt vastav

harjamiselamus.

Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

Spetsiaalse igemehooldusrežiimi abil, mis

tagab igemete veritsuse ja põletiku

vähendamisele suunatud puhastuse, on

FlexCare Platinumi puhul kliiniliselt

tõestatud, et see parandab igemete tervist

vaid kahe nädalaga.

InterCare harjapea tehnoloogia

Meie uus InterCare harjapea, millel on eriti

pikad harjased puhastamiseks sügavalt

hammaste vahelt ja piki igemeserva, kasutab

katu eemaldamiseks ja hammaste

poleerimiseks täiustatud

puhastustehnoloogiat ning sel on ka

meeldetuletusharjased, mille värv muutub

sinisest valgeks, kui on aeg harjapea välja

vahetada.

Sonic-tehnoloogia

Erinevalt tavapärastest elektrilistest

hambaharjadest kasutab Philips Sonicare

patenditud Sonic-tehnoloogiat. Sonicare'i

ainulaadne dünaamiline puhastav liikumine

juhib vedeliku hammaste vahele, eemaldades

õrnalt ja tõhusalt katu hambavahedest ja

igemeservadelt.

Ulatub sügavale hammaste vahele

FlexCare Platinum ulatub sügavale hammaste

vahele, mis tagab suurepärase

katueemalduse. Kliiniliselt on tõestatud, et

see eemaldab hammaste vahelt seitse korda

rohkem kattu kui käsihambahari.

Tundlik surveandur

FlexCare Platinumil on ainulaadne tundlik

surveandur, mis aitab vähendada jõulist

harjamist. Käepide annab õrnalt vibreerides

märku, kui rakendate liiga suur survet.

Disainitud teie elustiiliga sobivaks

Meie kvaliteetse reisikarbiga saate oma

hambaharja hügieeniliselt kaasa pakkida ja

meie kompaktne reisilaadija tagab laetud aku

liikvel olles. Ühe täieliku laadimiskorraga

saate hambaharja kaks nädalat tavapäraselt

kasutada – nii saate liikvel olles end värskelt

tunda.

Quadpacer ja SmarTimer

FlexCare Platinumil on kaks taimerit, mis

ergutavad põhjalikult harjama. Quadpaceri

intervallitaimer annab märku, millal võite

edasi liikuda teise suuveerandisse, samal ajal

kui SmarTimer aitab saavutada hambaarstide

soovitatud kaheminutilist harjamisaega.

Reisivutlar ja laadija

FlexCare Platinumi on hõlbus endaga kõikjale

kaasa võtta tänu mugavale reisivutlarile ja

kompaktsele reisilaadijale.



Laetav hambahari HX9182/10

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

Värv: Valge metalse esipaneeliga

Võimsus

Pinge: 110-220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni

3 nädalat**

Aku tüüp: Liitiumioon

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega

harjapead

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Ekraan: Valgustatud ekraan

Harjamisaeg: Kuni 3 nädalat**

Kaasasolevad tarvikud

Reisivutlar: 1

Laadija: 1

Käepidemed: 1 FlexCare Platinum

Harjapead: 1 InterCare'i tavaline, 1 InterCare'i

kompaktne

UV-puhasti

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid

kahe nädalaga

Talitlus: Eemaldab kuni seitse korda rohkem

kattu*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Surveandur: Kasutaja hoiatamiseks hakkab

käepide vibreerima

Valgemad hambad: Aitab plekke loomulikul

viisil eemaldada

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel

puhastamiseks

Kolm intensiivsust: Madal, Keskmine, Kõrge

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

Igemehooldus: Igemete õrnaks

masseerimiseks

* Võrreldes ainult käsi-hambaharjaga harjamisega

* * põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel

puhastusrežiimis
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