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Erakordne puhtus ka hammaste vahel
Eemaldab hammaste vahelt kuni seitse korda rohkem kattu*

Üheksa ainulaadse harjamisrežiimi, tundliku surveanduri ja täiustatud harjapeatehnoloogiaga Philips Sonicare

FlexCare Platinum elektriline hambahari on samm edasi traditsioonilisest hambakatu eemaldamisest, et tagada

hammaste täiuslik puhtus ja igemete parem tervis.

Proven to improve oral health

Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

Ohutu ja õrn teie suu vastu

Disainitud ümbrusega sobivaks

Taimerid tagavad 2 minutiga põhjaliku harjamise

Pika kasutuseaga aku ja reisikarp

Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt

Provides a superior clean

Meie ainulaadne tehnoloogia võimaldab teil korralikult, kuid õrnalt puhastada

Eemaldab tänu InterCare’i harjapeale* kuni 7× rohkem kattu

Optimeerib harjamist

Valige 3 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel



Elektriline Sonic-hambahari HX9112/02

Esiletõstetud tooted

Eemaldab kuni 7× rohkem kattu

Klõpsake külge meie InterCare’i harjapea ja

parandage igemete tervist kõigest kahe

nädalaga. Eriti pikad harjased aitavad

tervemate igemete saamiseks raskesti

ligipääsetavatest kohtadest ja hammaste

vahelt rohkem kattu eemaldada.

Hoolitsege igemete eest

Meie FlexCare’i optimaalse puhastamise

tulemusena muutuvad igemed 2 nädalaga

tervemaks. Kuna igemepiirilt eemaldatakse

käsihambaharjaga võrreldes kuni seitse korda

rohkem kattu, muutub teie naeratus

ilusamaks.

3 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistust

FlexCare Platinumiga kogete ülimat puhtust.

Meie 3 intensiivsuse seadistust tagavad ülima

puhtuse, samas kui 3 režiimi vastavad teie

erivajadustele: puhastusrežiim tagab

silmapaistva igapäevase puhtuse,

valgendamisrežiim eemaldab hammaste

pinnalt plekid ja sügavpuhastusrežiim tagab

suurepärase igapäevase värskuse.

Liiga suure jõuga?

Te ei pruugi liiga tugevasti harjamist ise

märgata, kuid FlexCare Platinum märkab

seda kindlasti. Liiga tugevasti harjates hakkab

käepide õrnalt pulseerima. Selle

meeldetuletuse eesmärk on avaldatavat

jõudu vähendada ja lasta harjapeal töö ära

teha. Seitse inimest kümnest leidsid, et see

funktsioon aitas neil hambaid paremini

harjama õppida.

Philips Sonicare'i tehnoloogia

Võimsad ultrahelivibratsioonid vahustavad

hambapasta katuga võitlevateks mullideks

ning suunavad mullid hammaste vahele ja

igemepiirile. Samal ajal harjatakse hambaid

62 000 harjaliigutusega õrnalt, kuid tõhusalt.

Saavutate kõigest 2 minutiga tulemuse, mis

sarnaneb käsitsi harjamise tulemusega 1 kuu

jooksul.

QuadPacer ja Smartimer

Hammaste põhjalikuks harjamiseks kulub

kõigest 2 minutit. Meie QuadPacer annab

teile teda, kui olete iga suuosa

puhastamiseks optimaalselt aega kulutanud,

ja SmarTimer annab helisignaaliga märku kui

hambapesu aeg täis saab. Koos aitavad need

teil iga kord soovitatud aja hambaid harjata.

Harjake kindlalt

Konkreetsetest vajadustest olenemata saate

FlexCare Platinumi kasutades olla kindel

harjamise ohutuses. Meie

ultrahelitehnoloogia sobib kasutamiseks

breketite, täidiste, kroonide ja laminaatide

korral ning seda võib kasutada isegi

igemehaiguste igapäevase ravi ajal.

Disainitud teie elustiiliga sobivaks

Meie kvaliteetse reisikarbiga saate oma

hambaharja hügieeniliselt kaasa pakkida ja

meie kompaktne reisilaadija tagab laetud aku

liikvel olles. Ühe täieliku laadimiskorraga

saate hambaharja kaks nädalat tavapäraselt

kasutada – nii saate liikvel olles end värskelt

tunda.
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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

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Ekraan: Valgustatud ekraan

Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega

harjapead

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Harjamisaeg: Kuni 3 nädalat**

Kaasasolevad tarvikud

Laadija: 1

Reisivutlar: 1

Harjapead: 1 InterCare'i tavaline, 1 InterCare'i

kompaktne

Käepide: 1 FlexCare Platinum

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid

kahe nädalaga

Talitlus: Eemaldab kuni seitse korda rohkem

kattu*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Surveandur: Kasutaja hoiatamiseks hakkab

käepide vibreerima

Valgemad hambad: Aitab plekke loomulikul

viisil eemaldada

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Režiimid

Kolm intensiivsust: Madal, Keskmine, Kõrge

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel

puhastamiseks

Igemehooldus: Igemete õrnaks

masseerimiseks

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

* * põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel

puhastusrežiimis

* Võrreldes ainult käsi-hambaharjaga harjamisega
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