
 

Štandardná veľkosť
hlavice sonickej kefky

A3 Premium All-in-

One

 
2 ks v balení

Štandardná veľkosť

Nasadzovacia

Párovanie režimov BrushSync

 

HX9092/11 Jedna hlavica kefky pre čistejšie zuby a zdravšie

ďasná

Čistota bez kompromisov

Kefková hlavica A3 Sonicare Prestige je jediná, ktorú potrebujete, aby ste dosiahli

čistejšie zuby*** a zdravšie ďasná. Táto hlavica kefky odstraňuje 20x viac povlaku*,

redukuje až o 100% viac škvŕn** a výsledkom sú až 15x zdravšie ďasná len za 2

týždne**

Designed around you

Navrhnutý profesionálmi, ktorí myslia na vás

Tvar štetín navrhnutý pre váš úsmev

Intuitive in every way

Čistenie s najlepším vybavením vďaka pripomenutiam výmeny

Jednoduchý systém nasadzovania kefkových nástavcov

Premium performance

Až 20-násobne účinnejšie odstránenie povlaku dokonca aj z ťažko dostupných miest*

Až o 100 % účinnejšie odstraňovanie škvŕn za menej ako dva dni***

Až 15x zdravšie ďasná len za dva týždne**

Sonické čistenie: majstrovská trieda v oblasti efektívneho čistenia
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Hlavné prvky

Nasmerované štetiny

Užite si naše najlepšie odstraňovanie

povlaku**** bez ohľadu na spôsob čistenia

zubov. Kefkový nástavec Premium All-in-One

má presne nasmerované štetiny navrhnuté tak,

aby maximalizovali potenciál odstraňovania

povlaku.

Zaoblený profil

Zaoblený profil pomáha štetinám dostať sa

presne tam, kde ich potrebujete. Vďaka

dôslednému dizajnu sa nám podarilo vytvoriť

univerzálne riešenie pre úžasnú ústnu hygienu.

Trojuholníkové špičky

Kefka jemne odstráni škvrny vďaka

trojuholníkovým špičkám štetín navrhnutým na

efektívnejšie odstraňovanie než ponúkajú

zaoblené štetiny. Ich tvar umožňuje kontakt

s menšou oblasťou zuba, takže škvrny odstráni

efektívnejšie.

Dlhšie štetiny

Bočné vlákna hlavice kefky s väčším dosahom

čistia ďasná jemne, aj keď sa sústredíte na

zuby. Vlákna sa tiež ohýbajú, aby pomohli

kompenzovať prípadný nadmerný tlak.

Overená sonická kefka

Odstráňte povlak sonickou technológiou – náš

štandard efektívneho a šetrného čistenia.

Počas čistenia pomáha až 62 000 pohybov

vlákien a dynamické plynulé pôsobenie vyčistiť

aj ťažko dostupné miesta a vaše ústa sa cítia

výnimočne svieže a čisté.

Navrhnutý profesionálmi

Tento univerzálny holistický kefkový nástavec

vznikol vďaka nášmu dosiaľ najrozsiahlejšiemu

výskumu a vývoju. Zrodil sa zo spojenia

vedomostí dentálnych profesionálov, expertov

na ústnu hygienu, inžinierov a dizajnérov.

Jednoduché používanie

Kefkový nástavec A3 Premium All-in-One

možno bez problémov nasadiť na držadlá

zubných kefiek Philips Sonicare (zoznam

nájdete nižšie). Jednoduché nasadenie

umožňuje ľahkú výmenu a čistenie.

Vymeniteľný kefkový nástavec

Kefkové nadstavce sú po troch mesiacoch

používania menej efektívne, ale technológia

BrushSync vám to vždy pripomenie. Zubná

kefka s technológiou BrushSync rozumie

vášmu používaniu a upozorní vás, keď je čas na

výmenu.
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Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

Mäkkosť vlákien: Stredná

Farba: Čierna

Inteligentné rozpoznanie kefkového nástavca

Vlákna s pripomenutím: Modré vlákna, ktoré

vyblednú

Materiál kefkového nástavca: Mäkké a ohybné

gumené boky

Veľkosť: Štandardné

Kompatibilita

Systém kefkového nástavca: Nasadzovací

systém

Vhodné pre tieto modely: Rad 2 series na

odstraňovanie povlaku, Rad 2 series na

odstraňovanie povlaku, Séria 2100, Rad 3

series pre zdravšie ďasná, DiamondClean,

DiamondClean 9000, DiamondClean Smart,

EasyClean, Essence+, ExpertClean,

ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum,

FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for

Kids (detské), HealthyWhite, HealthyWhite+,

PowerUp, Prestige 9900, ProtectiveClean,

Séria 1100, Séria 3100

Nevhodný pre: Philips One, Essence

Pribalené príslušenstvo

Kefkové nástavce: 2 A3 Premium All-in-One

Kvalita a výkon

Náhradné: Každé 3 mesiace

Testované: na optimálne použitie

* v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

* * v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou za 6 týždňov

* ** v laboratórnom teste v porovnaní s manuálnou

zubnou kefkou

* *** na základe počiatočných laboratórnych štúdií
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