Sonická elektrická zubná
kefka s aplikáciou
FlexCare Platinum
Connected
Osobné rady
Inteligentné snímače čistenia
zubov
3 režimy, 3 stupne intenzity
2 kefkové nadstavce a UV
sanitizér

Inteligentné čistenie zubov. Skvelé výsledky.
Až 10 x účinnejšie odstránenie zubného povlaku a zdravšie
ďasná*
Zubná kefka FlexCare Platinum Connected vás zbaví starostí spojených so
starostlivosťou o ústnu dutinu. Snímače odošlú údaje o čistení zubov do aplikácie
HX9192/02

Sonicare prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth®, ktorá vám
poskytuje personalizované rady a spätnú väzbu pre najdokonalejšie vyčistenie.
Track your brushing with real-time guidance
Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby
Naučí vás pri drhnutí používať nižšiu intenzitu
Sledujte pokrytie svojho čistenia ústnej dutiny a zlepšite ho
Sonicare app delivers personalized feedback
Funkcia TouchUp vám ponúka druhú šancu na vyčistenie miest ústnej dutiny, ktoré ste
vynechali
Vždy dôkladne pozná účinnosť vášho kefkového nadstavca
Začnite sa lepšie starať o všetky problémové oblasti
Rady, ktoré potrebujete na vylepšenie vášho pravidelného čistenia zubov
Philips Sonicare’s deepest, most complete clean
Vlastný spôsob čistenia zubov
Kopíruje tvar zubov a ďasien pre dosiahnutie hĺbkového čistenia
Stvorené pre váš životný štýl
Dynamické pôsobenie pre lepšiu ústnu hygienu
Časovač podporuje dôkladné čistenie
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Hlavné prvky
Lokalizačný snímač

FlexCare Platinum Connected má snímač
drhnutia, ktorý vás navedie k nižšej intenzite
drhnutia, vďaka čomu optimalizujete svoju
techniku čistenia a dosiahnete šetrnejšie
čistenie.

Zameranie sa na konkrétne oblasti

Funkcia TouchUp

Lokalizačný snímač zubnej kefky FlexCare
Platinum Connected vám ukáže, kde nečistíte
zuby dostatočne, vďaka čomu dosiahnete
lepšie pokrytie čistenia ústnej dutiny. Ak sú
nejaké miesta, ktoré počas čistenia neustále
vynechávate, lokalizačný snímač vás na ne
upozorní.
Senzor tlaku

Vy si nemusíte všímať, či pri čistení vyvíjate na
zuby príliš veľký tlak, vaša zubná kefka
FlexCare Platinum Connected si to všimne za
vás. Ak zatlačíte príliš silno, na základe
impulzu z intuitívneho snímača tlaku začne
rúčka zubnej kefky jemne pulzovať, takže
budete presne vedieť, kedy máte ubrať. Podľa
štúdií 7 z 10 ľudí, ktorí si zvyknú čistiť zuby
príliš rázne, pri používaní snímača tlaku znížilo
tlak na kefku.
Snímač drhnutia

Pri používaní elektrickej zubnej kefky môžete
pokojne nechať všetku prácu na ňu namiesto
používania pohybu drhnutia. Zubná kefka

Ak sa stane, že počas čistenia zubov
vynecháte niektoré miesta, aplikácia Philips
Sonicare sleduje pokrytie vášho čistenia ústnej
dutiny a poskytne vám príležitosť vrátiť sa na
vynechané miesto a vyčistiť ho. Funkcia
TouchUp ponúka špeciálne navádzanie na
základe vašich osobných údajov čistenia
ústnej dutiny, vďaka čomu môžete ihneď
nasmerovať kefku do vynechaných oblastí
a dosiahnuť tak dokonalejšie čistenie.

Ak váš stomatológ identiﬁkuje konkrétne
miesta vo vašej ústnej dutine, ktoré si vyžadujú
väčšiu pozornosť – kvôli usadzovaniu
povlaku, ústupu ďasien alebo inému problému
–, zubná kefka FlexCare Platinum Connected
vám môže pomôcť úspešne riešiť problémy
s týmito problémovými oblasťami. Tieto miesta
môžete zvýrazniť na mape ústnej dutiny –
prispôsobenej osobným potrebám – v rámci
aplikácie Sonicare, čo vám pripomenie, že im
máte venovať mimoriadnu starostlivosť pri
každom čistení zubov.
Monitor výkonu kefkového nadstavca

Osobné rady

Zubná kefka FlexCare Platinum Connected vám
umožní stanoviť si denné ciele a sledovať váš
pokrok. Aplikácia Sonicare zachováva
priebežnú históriu vašich údajov o čistení
zubov, takže môžete jednoducho preskúmať
svoje výsledky. Vďaka osobným radám, tipom
a upozorneniam z aplikácie sa vaša technika
čistenia zubov časom zlepší. Dokonca sa
o svoju správu o pokroku môžete podeliť so
svojím stomatológom.

Po mesiacoch bežného používania sa kefkové
nadstavce postupne opotrebúvajú a strácajú
pevnosť. Aplikácia Sonicare obsahuje
inteligentný monitor výkonu kefkového
nadstavca, ktorý sleduje účinnosť vášho
kefkového nadstavca na základe skutočného
času čistenia zubov a tlaku. Oznámi vám, kedy
je potrebné vymeniť váš kefkový nadstavec,
aby ste aj naďalej mohli dosahovať optimálne
výsledky. Dokonca máte možnosť objednať si
náhradné kefkové nadstavce priamo v rámci
aplikácie.
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Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
Farba: Biela
Pripojiteľnosť
Bezdrôtová technológia Bluetooth®: Pripojená
čistiaca aplikácia
Príkon
Napätie: 110 – 220 V
Technické špeciﬁkácie
Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné
vybitie): Až 2 týždne
Batéria: Nabíjateľná
Typ batérie: Lítium-iónová
Servis
Záruka: 2-ročná obmedzená záruka
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Kompatibilita
Kompatibilita so systémom Android: Telefóny
so systémom Android, Tablety s podporou
technológie Bluetooth 4.0
Kompatibilita so systémom iOS: iPad 3.
generácie alebo novší, iPhone 4S alebo novší,
s operačným systémom iOS7
Jednoduché použitie
Telo: Štíhly ergonomický tvar
Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce
s jednoduchým nadsadením
Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje
úroveň nabitia batérie
Displej: Podsvietený displej
Čas čistenia: Až 2 týždne
Pribalené príslušenstvo
Cestovné puzdro: 1
Kefkové nástavce: 1 AdaptiveClean, 1 kefkový
nástavec InterCare, štandardná veľkosť

Nabíjacia jednotka: 1
Telá: 1 FlexCarePlatinum Connected
UV sanitizér: 1
Výsledky čistenia
Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav
ďasien už za dva týždne
Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za
minútu
Výkon: Odstraňuje až 10krát viac povlaku*
Senzor tlaku: Rukoväť zavibruje, aby
upozornila používateľa
Prínosy pre bielenie zubov: Pomáha
prirodzene odstraňovať škvrny
Časovač: BrushPacer a Smartimer
Režimy
Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu
3 stupne intenzity: Nízka, Stredná, Vysoká
Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie
Deep Clean: Pre osviežujúce hĺbkové čistenie
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* Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou
zubnou kefkou

