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Kaks harjapead ja UV-puhasti
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Nutikas harjamine. Suurepärased tulemused.

Kuni 10x parem katueemaldus ja tervemad igemed*

FlexCare Platinum Connected täiuslikuks suuhoolduseks. Andurid edastavad

Bluetooth®-i traadita tehnoloogiat kasutades harjamise andmed Sonicare’i

rakendusele, mis esitab täiusliku puhtuse saavutamiseks isikustatud juhised ja

tagasiside.

Harjamine reaalajas juhiste järgi

Annab teile märku, kui harjate liiga tugevalt

Juhendab, kuidas vähem hõõruda

Jälgige harjatud piirkonna ulatust ja täiustage harjamist

Sonicare’i rakendus edastab isikustatud tagasisidet

Teine võimalus märkamata plekkide eemaldamiseks on kasutada TouchUp’i

Olge alati teadlik sellest, kui tõhusalt teie harjapea puhastab

Hakake probleemsete piirkondade eest paremini hoolitsema

Juhised, mida rutiini täiustamiseks vajate

Põhjalik ja täiuslik puhtus Philips Sonicare’iga

Kohandatud harjamiselamus

Jälgib sügavamaks puhastamiseks hammaste ja igemete kontuuri

Disainitud teie elustiiliga sobivaks

Dünaamiline puhastus parema suuhügieeni tagamiseks

Taimer ergutab põhjalikult harjama
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Esiletõstetud tooted

Asukoha andur

FlexCare Platinum Connected'i asukoha

andur näitab harjamise täiustamiseks, kus

olete liiga vähe harjanud. Kui harjamisel

jäävad mõned kohad pidevalt harjamata,

pöörab asukoha andur nendele tähelepanu.

Surveandur

Te ei pruugi märgata, et harjate liiga

tugevasti, kuid teie FlexCare Platinum

Connected märkab. Kui harjate liiga kõvasti,

paneb intuitiivne surveandur hambaharja

käepideme õrnalt vibreerima, et teaksite

jõudu vähendada. Uuringutes vähendas seitse

kümnest liiga jõulisest harjajast tänu

rõhuandurile oma harjamistugevust.

Hõõrumisandur

Elektrilise hambaharjaga saate lasta

hambaharjal kogu töö ära teha ega pea

hambaid hõõruma. FlexCare Platinum

Connected’il on hõõrumisandur, mis aitab

optimeeritud tehnika omandamiseks ja

õrnemalt puhastamiseks hõõrumist

vähendada.

TouchUp

Kui teil peaks harjamise ajal mõni koht

harjamata jääma, jälgib Philips Sonicare’i

rakendus harjamise katvust ja annab

võimaluse viga parandada. TouchUp esitab

kohandatud juhised vastavalt teie isiklikele

harjamisandmetele; nii saate puhastamata

piirkondi kohe harjata ja tulemuseks täiusliku

puhtuse.

Personaalsed juhised

FlexCare Platinum Connected võimaldab teil

igapäevaseid eesmärke seada ja jälgib

edenemist nende saavutamisel. Sonicare’i

rakendus salvestab jooksvalt teie

harjamisandmed, võimaldades teil tulemusi

lihtsasti vaadata. Rakenduse poolt pakutavate

personaalsete juhiste, nõuannete ja

märguannete abil muutub teie

harjamistehnika aja jooksul paremaks. Võite

oma edusammude aruannet isegi oma

hambaarstiga jagada.

Piirkonnad, millele tuleb tähelepanu pöörata

Kui teie hambaarst tuvastab teie suus

piirkonnad, millele tuleks katu tekkimise,

igemepiiri taandumise või mõne muu

probleemi esinemise vältimiseks rohkem

tähelepanu pöörata, saab FlexCare Platinum

Connected teid nende probleemsete

piirkondade jälgimisel aidata. Saate need

piirkonnad Sonicare’i rakendusega oma

personaalsel suukaardil esile tuua ja seeläbi

meeles pidada, et peate iga kord hambaid

harjates nendele piirkondadele erilist

tähelepanu pöörama.

Harjapea jõudlusmonitor

Mitmekuulise tavakasutamise korral kuluvad

harjapead järk-järgult ja kaotavad oma

jäikuse. Sonicare’i rakenduse osaks on nutikas

harjapea jõudlusmonitor, mis jälgib teie

harjapea efektiivsust vastavalt harjamisajale

ja harjamise jõule. See annab teile teada,

millal harjapea ära vahetada, et jätkuvalt

parimaid tulemusi saavutada. Rakenduse

kaudu saate ka asendusharjapäid tellida.

Kolm režiimi, kolm intensiivsust

Kolme intensiivsuse seadistuse ja kolme

puhastusrežiimiga FlexCare Platinum

Connected pakub optimaalset mugavust koos

ülima puhtusega. Kasutage puhastusrežiimi

suurepärase igapäevase puhtuse

saavutamiseks, või valgendusrežiimi plekkide

eemaldamiseks. Kui peate probleemsetele

kohtadele erilist tähelepanu pöörama, aitab

režiim Deep Clean saavutada erakordseid

tulemusi. Seadistage intensiivsus isiklikust

eelistusest lähtuvalt kas madalaks,

keskmiseks või kõrgeks. Parimate tulemuste

saavutamiseks seadistage intensiivsuse tase

kõrgeks.
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Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

Värv: Valge

Ühenduvus

Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia:

Ühendatud harjamisrakendus

Võimsus

Pinge: 110-220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni

kaks nädalat

Aku tüüp: Liitiumioon

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Ühilduvus

Ühilduvus Androidiga: Androidiga telefonid,

Bluetooth 4.0 toega tahvelarvutid

Ühilduvus iOS-iga: iPad 3. gen. või uuem,

iPhone 4S või uuem, koos iOS7

operatsioonisüsteemiga

Kergesti kasutatav

Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega

harjapead

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Ekraan: Valgustatud ekraan

Harjamisaeg: Kuni kaks nädalat

Kaasasolevad tarvikud

Reisivutlar: 1

Laadija: 1

Käepidemed: 1 FlexCarePlatinum Connected

Harjapead: 1 AdaptiveCleani, 1 InterCare'i

tavaline

UV-puhasti: 1

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid

kahe nädalaga

Talitlus: Eemaldab kuni 10× rohkem kattu*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Surveandur: Kasutaja hoiatamiseks hakkab

käepide vibreerima

Taimer: BrushPacer ja SmarTimer

Valgemad hambad: Aitab plekke loomulikul

viisil eemaldada

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel

puhastamiseks

Kolm intensiivsust: Madal, Keskmine, Kõrge

Sügavpuhastus: Tagab ergutava

sügavpuhastuse

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

* Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari
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