Philips Sonicare FlexCare
Platinum
Električna zobna ščetka

Učinkovito čiščenje med zobmi
• Trije načini in tri stopnje moči
• Vključuje nastavek InterCare
• S senzorjem pritiska

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog med zobmi*
Devet edinstvenih možnosti ščetkanja, senzor zaznave pritiska in novi nastavki, so glavne
lastnosti ščetke Philips Sonicare FlexCare Platinum, ki presega tradicionalno čiščenje in
nudi temeljito odstranjevanje zobnih oblog in izboljšano zdravje dlesni.
Za lažje sledenje priporočenim smernicam ščetkanja
• S pomočjo senzorja pritiska opozarja na premočno ščetkanje
• Z merilnikom časa spodbuja temeljito ščetkanje
Omogoča ščetkanje po meri
• Izbor treh načinov in stopenj moči ščetkanja
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Ponuja učinkovito čiščenje zob in dlesni
• Patentirana sonična tehnologija za boljše ustno zdravje
• Odstrani do sedemkrat več zobnih oblog med zobmi
• Klinično dokazano, da izboljša zdravje dlesni v dveh tednih
• Nastavek InterCare ponuja napredno čiščenje med zobmi
Poda se vašemu življenjskemu slogu
• Napolnjena baterija omogoča tri tedne delovanja
• Priročna potovalna torbica in polnilnik

Električna zobna ščetka
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Značilnosti
Devet načinov ščetkanja

Nastavek InterCare

Klinično je dokazano, da odstrani do
7-krat več zobnih oblog med zobmi kot
ročna zobna ščetka.
Senzor pritiska

Zobna ščetka FlexCare Platinum
omogoča izbiro med tremi načini
čiščenja (čisto, belo, nega dlesni) in
tremi stopnjami moči (nizka, srednja
ali visoka) za ščetkanje po meri.
V dveh tednih izboljša zdravje dlesni

Nastavek ščetke InterCare ima dolge
snope ščetin za temeljito čiščenje med
zobmi in ob robu dlesni. Učinkovito
odstranjujeje zobne obloge in polira
zobe. Modre indikacijske ščetine
postopoma bledijo, ko je potrebno
nastavek zamenjati.
Patentirana sonična tehnologija
Sonicare ima za razliko od tradicionalnih
ali električnih zobnih ščetk patentirano
sonično tehnologijo. Ščetka Sonicare z
edinstvenim dinamičnim čiščenjem
tekočino usmerja med zobe, s čimer
nežno in učinkovito odstranjuje zobne
obloge med zobmi in ob robu dlesni.

Z izbranim načinom za nego dlesni
pomaga zmanjševati krvavenje in vnetje
dlesni. Klinično je dokazano da izboljša
zdravje dlesni v dveh tednih.

Doseže tudi medzobne prostore

Zobna ščetka FlexCare Platinum doseže
tudi predele med zobmi ter učinkovito
odstrani obloge tudi iz teh krtičnih mest.

Zobna ščetka FlexCare Platinum ima
edinstven senzor pritiska, ki pomaga
preprečevati agresivno ščetkanje. Pri
premočnem pritisku ročaj nežno
zavibrira in opozori, da zmanjšate pritisk.
Dolga življenjska doba baterije
Povsem napolnjena baterija ščetke
FlexCare Platinum zadostuje za tri
tedne redne uporabe.
Funkciji Quadpacer in Smartimer
Zobna ščetka FlexCare Platinum ima dve
funkciji, ki pomagata spodbujati temeljito
ščetkanje. Funkcija Quadpacer je intervalni
časovnik, ki vas opozori kdaj morate
ščetko premakniti na drugo področje
v ustih. Funkcija Smartimer pa pomaga,
da zobe ščetkate dve minuti, kot
priporočajo zobozdravniki.
Potovalna torbica in polnilnik
Z zobno ščetko FlexCare Platinum
in potovalno torbico ter kompaktnim
potovalnim polnilnikom bo udobno
tudi na poti.
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Specifikacije
Tehnične specifikacije

• Baterija: za ponovno polnjenje
• Poraba energije: 2,0 W W
• Vrsta baterije: litij – ionska baterija

Enostavna uporaba

• Nastavek za pritrjevanje na zatič:
za enostavno pričvrstitev
• Indikator baterije: utripajoča lučka sveti,
ko je potrebno ponovno polnjenje.
• Držalo vitke ergonomske oblike
• Vklopljena ščetka ima osvetljen zaslon,
ki prikazuje izbrani način. Ko je ščetka
izklopljena, je zaslon neviden.
• Čas delovanja baterije: do 3 tedne

.

Učinkovitost čiščenja

• Hitrost: do 31.000 gibov na minuto
• Delovanje: odstrani do 7-krat več zobnih oblog*

• Uporaba koristna za zdravje: samo v dveh
tednih izboljša zdravje dlesni
• Prispeva k bolj belim zobem: pomaga
naravno odstranjevati madeže
• Merilnika časa: Smartimer in Quadpacer
• Trije načini čiščenja: Clean, GumCare, White
• Tri stopnje moči: Low, Medium, High – nizka,
srednja, visoka
• Senzor pritiska: ob premočnem pritisku držalo
zavibrira in opozori uporabnika, da zmanjša pritisk

Servis

• Garancija: 2-letna garancija

Napajanje

• Napetost: Večnapetostni polnilnik
•
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* V primerjavi z uporabo samo običajne zobne ščetke

