
Periuţă de dinţi

reîncărcabilă

FlexCare Platinum

 
3 moduri, 3 intensităţi

2 capete de periere

Cu senzor de presiune

Sterilizator UV pentru capul de

periere

 
HX9142/10

Curăţare excepţională între dinţi
Îndepărtează până la 7 ori mai multă placă bacteriană dintre dinţi*

Cu nouă opţiuni unice de periere, un senzor de presiune intuitiv şi tehnologie avansată a capului de periere,

Philips Sonicare FlexCare Platinum depăşeşte graniţele curăţării tradiţionale pentru a oferi o îndepărtare

excepţională a plăcii bacteriene şi o sănătate îmbunătăţită a gingiilor.

Te ajută să îndeplineşti recomandările de periere

Te avertizează în momentul în care periezi prea intens

Cronometre pentru a încuraja perierea riguroasă

Oferă o experienţă de periere personalizată

Personalizează modul şi intensitatea

Furnizează o curăţare excepţională pentru dinţi şi gingii

Tehnologie sonică pentru o mai bună sănătate orală

Îndepărtează până la 7 ori mai multă placă bacteriană dintre dinţi

Dovedit clinic că îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor în două săptămâni

Noul cap de periere InterCare asigură curăţare interdentară avansată

Se potriveşte stilului tău de viaţă

Durată mare de viaţă a bateriei şi toc de transport

Toc de transport comod şi încărcător
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Repere

9 experienţe de periere în total

FlexCare Platinum îţi permite să alegi dintre

trei moduri de curăţare — Clean, White sau

Gum Care — şi trei setări de intensitate —

Scăzută, Medie sau Ridicată — pentru a crea

o experienţă de periere perfect personalizată

pentru tine.

Îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor în două

săptămâni

Cu un mod special de Îngrijire a gingiilor

pentru curăţare focalizată pentru a ajuta la

reducerea sângerării şi inflamării gingiilor, s-

a demonstrat clinic faptul că FlexCare

Platinum îmbunătăţeşte sănătatea gingiilor

în doar două săptămâni.

Tehnologia capului de periere InterCare

Cu peri foarte lungi pentru a ajunge profund

între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei, noul

nostru cap de periere InterCare dispune de o

tehnologie avansată de curăţare pentru

îndepărtarea plăcii bacteriene şi lustruirea

dinţilor, precum şi de peri cu rol de amintire

care îşi schimbă culoarea de la albastru la alb

când este momentul să schimbi capul de

periere.

Tehnologie sonică

Spre deosebire de periuţa de dinţi electrică

tradiţională, Philips Sonicare dispune de

tehnologie sonică performantă. Acţiunea de

curăţare unică şi dinamică a periuţei Sonicare

antrenează fluidele între dinţi, îndepărtând

uşor şi eficient placa bacteriană dintre dinţi şi

de-a lungul liniei gingiei.

Pătrunde profund între dinţi

FlexCare Platinum ajunge profund între dinţi

pentru îndepărtarea superioară a plăcii

bacteriene. S-a demonstrat clinic faptul că

îndepărtează de până la 7 ori mai multă placă

bacteriană decât periuţa manuală.

Senzor de presiune intuitiv

FlexCare Platinum dispune de un senzor de

presiune unic, intuitiv pentru a atenua

perierea agresivă. Mânerul vibrează uşor

pentru a te anunţa că aplici prea multă

presiune.

Proiectat pentru stilul tău de viaţă

Tocul nostru premium de transport îţi permite

să depozitezi igienic periuţa de dinţi, în timp

ce încărcătorul compact de voiaj menţine

bateria încărcată în timpul deplasărilor. Vei

beneficia de două săptămâni de utilizare

regulată la o singură încărcare, pentru a nu

pierde acea senzaţie de prospeţime în timpul

călătoriilor.

Quadpacer şi SmarTimer

FlexCare Platinum oferă două cronometre

pentru a încuraja perierea riguroasă.

Cronometrul pentru interval Quadpacer indică

momentul în care trebuie să treci la altă

pătrime din dantură, în timp ce SmarTimer te

ajută să atingi durata de periere de două

minute recomandată de medicul stomatolog.

Toc de transport şi încărcător

Este uşor să iei cu tine periuţa FlexCare

Platinum oriunde ai nevoie cu tocul de

transport uşor de pus în bagaj şi încărcătorul

de voiaj compact.
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Specificaţii

Design şi finisaj

Culoare: Alb cu panou frontal metalic

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Specificaţii tehnice

Durată de funcţionare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 3 săptămâni**

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Service

Garanţie: Garanţie 2 ani

Uşor de utilizat

Indicator baterie: Indicator luminos pentru

baterie

Afişaj: Afişaj iluminat

Sistem capete de periere: Capete de periere

cu aplicare rapidă

Mâner: Design ergonomic subţire

Timp de periere: Până la 3 săptămâni**

Articole incluse

Toc de transport: 1

Încărcător: 1

Capete de periere: 1 InterCare standard, 1

InterCare compact

Mânere: 1 FlexCare Platinum

Sterilizator UV

Performanţă de curăţare

Beneficii pentru sănătate: Îmbunătăţeşte

sănătatea gingiilor în doar două săptămâni

Viteză: Până la 62.000 de mişcări de periere

pe minut

Performanţă: Elimină de până la 7 ori mai

multă placă bacteriană*

Senzor de presiune: Mânerul vibrează pentru

a te atenţiona

Cronometru: Quadpacer şi SmarTimer

Beneficii de albire: Ajută la îndepărtarea

naturală a petelor

Moduri

Clean: Pentru o curăţare zilnică impecabilă

3 intensităţi: Redusă, Medie, Ridicată

Alb: Îndepărtează petele de suprafaţă

Gum Care: Masează delicat gingiile

* În comparaţie cu perierea manuală a dinţilor

* *pe baza a două perieri zilnice de două minute, în

modul Clean
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