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Możliwość powtórnego
ładowania

 

HX8141
Łatwiejszy sposób na czyszczenie przestrzeni

międzyzębowych

Delikatnie i skutecznie poprawia zdrowie jamy ustnej

Jeśli regularnie nie czyścisz zębów nicią dentystyczną, nie docierasz do bakterii,

które mogą gromadzić się pomiędzy zębami i powodować infekcje. Urządzenie

Sonicare AirFloss pomaga dokładnie czyścić zęby każdego dnia, bez problemów

związanych z używaniem nici dentystycznych.

Czystość w 30 sekund

Prosta obsługa przy użyciu jednego przycisku, jak w przypadku kliknięcia myszą

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

Usuwa do 99% więcej płytki nazębnej pomiędzy zębami*

Prostota: skieruj i naciśnij

Łatwy do napełniania zbiornik

Końcówka z naprowadzaniem umożliwia łatwe umieszczanie pomiędzy zębami

Technologia Microburst czyści za jednym dotknięciem przycisku

Wąska, zakrzywiona nasadka łatwo dociera nawet do trudno dostępnych miejsc

Wąski, wygodny w użyciu uchwyt

Pasuje do standardowych ładowarek Sonicare

Ładowanie co dwa tygodnie
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Zalety

Łatwy do napełniania zbiornik

Łatwy do napełniania zbiornik wykorzystuje

jedynie niewielką ilość wody, aby uniknąć

bałaganu. Można go także napełnić płynem do

płukania jamy ustnej, aby korzyści dla zdrowia

zębów były jeszcze większe.

Pasuje do ładowarek Sonicare

Do ładowania produktów Sonicare potrzebna

jest tylko jedna ładowarka.

Końcówka z naprowadzaniem

Wystarczy przesuwać końcówkę wzdłuż linii

dziąseł, aż poczujesz, że znalazła się ona

pomiędzy zębami. Łatwo umieszcza się ją

nawet pomiędzy tylnymi zębami, do których

jest trudny dostęp.

Ładowanie co dwa tygodnie

Urządzenie AirFloss działa przez dwa tygodnie

między kolejnymi cyklami ładowania

Technologia Microburst

Technologia Microburst stosuje szybki

nadmuch powietrza pod ciśnieniem oraz

mikroskopijne krople wody, aby czyścić

przestrzenie głęboko pomiędzy zębami, do

których nie dociera szczoteczka

Usuwa do 99% więcej płytki nazębnej

Szczoteczka Sonicare usuwa do 99% więcej

płytki nazębnej pomiędzy zębami niż zwykła

szczoteczka. Zapewnia potwierdzoną,

skuteczną poprawę zdrowia zębów.

Prosta obsługa przy użyciu jednego przycisku

Prosta obsługa przy użyciu jednego przycisku

umożliwia szybkie czyszczenie w 60 sekund.

Wąska, zakrzywiona nasadka

Wąska, zakrzywiona nasadka łatwo dociera

nawet do trudno dostępnych miejsc

Wąski, wygodny w użyciu uchwyt

Łatwe manewrowanie w jamie ustnej.
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Dane techniczne

Łatwa obsługa

Uchwyt: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik na przycisku

zasilania miga, gdy trzeba naładować

urządzenie

Specyfikacja techniczna

Bateria: Możliwość powtórnego ładowania

Czas ładowania: 24 godzin

Czas pracy (od pełnego naładowania do

wyczerpania): 2 tygodnie lub 14 cykli użycia w

całej jamie ustnej

Czas działania: Nasadkę należy wymieniać co

6 miesięcy

Moc

Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja
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