
 

Elektriline Sonic-hambahari

– proovikomplekt

FlexCare Platinum

 
Kolm režiimi, kolm tugevust

Kaks harjapead

Surveanduriga

Hambaharjapeade UV-puhasti

 

HX9142/32

Nende tehnikad võivad varieeruda, aga tulemused

mitte

Meie esimene hambahari kohandatava

puhastustehnoloogiaga

Meie kohandatava puhastustehnoloogia keskmes on kaks komponenti –

AdaptiveCleani harjapea ja intuitiivne surveandur. Mõlemad aitavad teie

patsientidel harjata nutikamalt, mitte tugevamini.

Proven to improve oral health

Quadpacer

Nutikas taimer

UV-puhasti

Disainitud ümbrusega sobivaks

InterCare’i harjapea

Aitab järgida hambaarstide soovitusi

Intuitiivne surveandur

Provides a superior clean

AdaptiveCleani harjapea

Kohandatav harjamiskogemus

Patenteeritud Sonicare’i hambaharja tehnoloogia

Hammastepesu vastavalt teie vajadustele

Uus sügavpuhastus: hõlbus viis murekohtadega tegelemiseks



Elektriline Sonic-hambahari – proovikomplekt HX9142/32

Esiletõstetud tooted

AdaptiveCleani harjapea

Tänu pehmetele ja painduvatele kummist

servadele saavad harjased patsiendi

ainulaadset hambakuju ja igemejoont jälgida,

kattes seeläbi kuni 4 korda suurema pinna*.

Painduva harjapea harjased liiguvad õrnalt

mööda igemepiiri ega lase harjamisel liigsel

survel tekkida. Täiustatud harjamisliigutus

tekitab suus meeldiva tunde ning igemepiir ja

raskesti ligipääsetavad piirkonnad

puhastatakse põhjalikult*. On tõestatud, et

see puhastab raskesti ligipääsetavatest

piirkondadest* tavalise hambaharjaga

võrreldes kuni 10 korda rohkem kattu.

InterCare’i harjapea

Eriti pikad ja tihedalt asetsevad harjased

ulatuvad sügavamale hammaste vahele,

eemaldades hambavahedest oluliselt rohkem

kattu*. Sobib ideaalselt patsientidele, kellel

on veritsevad igemed või suurem

igemepõletiku oht.

Intuitiivne surveandur

Liiga suure surve kasutamise korral pulseerib

käepide õrnalt, et anda patsiendile märku

liiga tugevast harjamisest ja suunata

patsienti õiget tehnikat kasutama. Ameerika

Ühendriikides läbiviidud uuringus vähendasid

7 surveandurit kasutanud kasutajat 10-st

harjamisel survet.

Sügavpuhastusrežiim

Meie uhiuus sügavpuhastusrežiim tagab

erakordse puhastuse raskesti

ligipääsetavates kohtades. Harjapea

ainulaadne liikumine koos pikendatud

kolmeminutilise harjamisajaga tagab selles

režiimis täieliku tähelepanu murekohtadele.

Kohandatud harjamiskogemus

Kolm intensiivsuse seadistust ja kolm

puhastusrežiimi tagavad isikupärasema

harjamiskogemuse saamiseks optimaalse

mugavuse ja jõudluse ning seeläbi parema

sobivuse. Kolmeminutilise

sügavpuhastusrežiimiga saab raskesti

ligipääsetavaid piirkondi põhjalikult

puhastada. Sobib ideaalselt patsientidele, kes

peavad probleemsetele piirkondadele

tähelepanu pöörama.

UV-puhasti

Tapab kuni 99% bakteritest ja viirustest*. Võib

tarvikuna kuuluda mõne jaemüügis oleva

toote komplekti.

Nutikas taimer

Kaheminutiline taimer aitab kinni pidada

hambaarsti soovitatud harjamisajast.

Quadpacer

Kolmekümne sekundi pikkuse intervalliga

taimer soodustab iga suu piirkonna põhjalikku

puhastamist.

Sonic-tehnoloogia

Suunab vedeliku põhjalikult, kuid õrnalt

puhastamiseks hammaste vahele ja

igemepiirile.
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Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

Värv: Plaatinahall

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

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega

harjapead

Ekraan: Valgustatud ekraan

Harjamisaeg: Kuni 3 nädalat***

Kaasasolevad tarvikud

Laadija: 1

Reisivutlar: 1

Käepidemed: 1 FlexCare Platinum

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: Quadpacer ja SmarTimer

Valgemad hambad: Aitab plekke loomulikul

viisil eemaldada

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel

puhastamiseks

Kolm intensiivsust: Kõrge, Madal, Keskmine

Sügavpuhastus: Tagab ergutava

sügavpuhastuse

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

* Võrreldes DiamondCleani harjapeaga

* Võrreldes tavalise hambaharjaga

* Andmed failis

* Pärast iga hambaharja kasutamist vs. Oral-B

3000/6000 CrossAction

* ** Põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel

harjamisel
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