Philips Sonicare AirFloss
Hammasvälisuutin ladattava

Philips AirFloss – helpompi tapa hammasvälien puhdistukseen
ladattava

Puhtaat hammasvälit 60 sekunnissa. Kokeile 60 päivän ajan!

1 suutin

Jos et käytä hammaslankaa, et pääse käsiksi hampaiden väleihin muodostuviin bakteereihin, jotka
aiheuttavat infektioita. Philips Sonicare AirFloss -hammasvälisuuttimella puhdistat hampaiden välit vain
60 sekunnissa. Se on erittäin helppoa: osoita ja paina – ei muuta. AirFloss poistaa 99 % enemmän plakkia
hampaiden väleistä kuin tavallinen hammasharja.<br&gt;AirFloss on saanut seuraavat design-palkinnot:
reddot Design Award 2012 ja Good Design Award 2012. ”Kokemus on todella, todella miellyttävä”,
kirjoittaa The Financial Timesin viikonloppuliite How To Spend It.
Achieve a 30-second clean
• Yksinkertaisesti yhdellä painikkeella - yhtä helppoa kuin hiiren napsautus
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Parantaa todistetusti suun terveyttä
• Poistaa jopa 99,9 % plakista
Yksinkertaista: osoita ja paina
• Helposti täytettävä säiliö
• Ohjauskärki helpottaa käyttöä
• Microburst-tekniikka puhdistaa napin painalluksella
• Ohut, suunnattu suutin helpottaa vaikeasti puhdistettavien alueiden puhdistamista
• Ohut, helppokäyttöinen kädensija
• Sopii Sonicaren vakiomallisiin latureihin
• Lataus kahden viikon käytön jälkeen
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Hammasvälisuutin - ladattava
ladattava 1 suutin

Kohokohdat
Microburst-tekniikka

Ohjauskärki

Sopii Sonicare-latureihin

Microburst-tekniikka hyödyntää paineilman
nopeaa purkausta ja mikroskooppisia
vesipisaroita, joiden ansiosta se puhdistaa
syvältä hampaiden välistä, minne tavallinen
hammasharja ei yllä

Aseta ohjauskärki ienrajaan, kunnes tunnet sen
asettuvan hampaiden väliin. Ohjauskärki
helpottaa laitteen käyttöä jopa hankalien
takahampaiden kohdalla.

Tarvitset vain yhden laturin Sonicaretuotteillesi.
Poistaa jopa 99,9 % plakista

Helposti täytettävä säiliö
Yksinkertaisesti yhdellä painikkeella

AirFloss-laitteen ilmasuihku ja mikropisarat
poistavat hammasväleistä jopa 99 % enemmän
plakkia*

Yksinkertaisella yhden painikkeen
painalluksella helposti puhdasta 60 sekunnissa.

Helposti täytettävään säiliöön mahtuu vain
pieni määrä vettä, eikä sotkua synny niin paljon.
Täytä säiliö suuvedellä, kun haluat entistä
paremmat tulokset.

Ohut, suunnattu suutin
Ohut, helppokäyttöinen kädensija

Ohut, suunnattu suutin helpottaa vaikeasti
puhdistettavien alueiden puhdistamista

Helppo liikutella suussa.

Lataus kahden viikon käytön jälkeen
Philips AirFlossia voi käyttää kaksi viikkoa
latausten välillä.
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Hammasvälisuutin - ladattava
ladattava 1 suutin

Tekniset tiedot
Virta

Huolto

Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

• Jännite: Monijännitteinen laturi
• Käyttöaika (täydestä tyhjään): 2 viikkoa tai 14
käyttökertaa
• Käyttöaika: Vaihda suutin 6 kuukauden välein
• Paristo: ladattava
• Latausaika: 24 hr

• Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu
• Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
• Latauksen ilmaisin: Virtapainikkeen valo vilkkuu
kun laite on ladattava
•

Julkaisupäivä 2022-09-13

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio: 2.0.1

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai
omistajiensa omaisuutta.

EAN: 08 71010 35357 68

www.philips.com

* Verrattuna tavallisen hammasharjan käyttöön yksistään

