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AirFloss – entistä helpompi hammasvälien

puhdistus

Poistaa plakkia sieltä, mihin harja ei yllä

AirFloss tekee hammasvälien puhdistuksesta rutiinia. AirFlossia voi käyttää

suuveden tai tavallisen veden kanssa ja sen ainutlaatuinen ilmaa ja mikropisaroita

hyödyntävä tekniikka poistaa plakkia hankaliltakin alueilta.

Puhdasta 30 sekunnissa

Puhdistaa koko suun vain 30 sekunnissa

Tähtää. Paina. Puhdasta!

Parantaa suun terveyttä

Kohentaa ienten terveyttä jo kahdessa viikossa

Auttaa ehkäisemään reikiä hampaiden välissä

Poistaa jopa viisi kertaa enemmän plakkia hampaiden välistä*

Helppokäyttöinen

Puhdasta yhdellä kosketuksella

Ohjauskärjen avulla suutin on aina oikeassa paikassa

Miellyttävä ergonominen kahva

Helpottaa hammasvälien säännöllistä puhdistusta

Helppo tapa parantaa hampaanvälien puhtautta
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Kohokohdat

Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka

AirFlossin ainutlaatuinen tekniikka suihkauttaa

hampaanväliin puhdistavan painesuihkun, joka

sisältää ilmaa ja vettä tai suuvettä

mikropisaroiden muodossa. Laitteen

käyttöpainike on yhtä kätevä kuin tietokoneen

hiiri.

30 sekunnin puhdistus

AirFlossilla koko suun puhdistaminen vie vain

30 sekuntia. Paina painiketta kerran yksittäistä

suihkausta varten, siirry sitten eteenpäin ja

paina uudelleen. Uutta automaattista

suihkutustoimintoa käytetään pitämällä

painike pohjassa ja siirtämällä ohjauskärkeä

hammasväliltä toiselle, suihkaus toistuu

automaattisesti sekunnin välein.

Parempaa ienterveyttä

Sonicare AirFlossin on kliinisesti todistettu

kohentavan ienten terveyttä jo kahdessa

viikossa.

Helposti täytettävä säiliö

Täytä kahvan säiliö joko suuvedellä tai vedellä,

tähtää ja puhdista. Säiliöön mahtuu nestettä

jopa kahta käyttökertaa varten.

Ohjauskärki

Ohuen, suunnatun suuttimen ja ohjauskärjen

avulla suihku on helppo ohjata oikeaan

paikkaan. Liikuta kärkeä vain hampaan pintaa

pitkin lähellä ienrajaa, kunnes kärki löytää

paikkansa hampaiden välissä.

Ergonominen kahva

Suunniteltu helposti käytettäväksi ahtaissa

paikoissa. AirFlossissa on miellyttävä

ergonominen ja luistamaton kahva.

Auttaa reikien ehkäisemisessä

Sonicare AirFloss auttaa ehkäisemään reikien

muodostumista hammasväleihisi

suihkuttamalla harjan unohtaman plakin

hellävaraisesti pois.

Poistaa enemmän plakkia

Hammasvälien puhdistaminen on tärkeää suun

terveyden kannalta. Sonicare AirFlossin ilmaa

ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka

poistaa hammasväleistä jopa viisi kertaa

enemmän plakkia kuin pelkkä tavallinen

hammasharja.

Helpompi tapa aloittaa

Hammasvälien puhdistaminen on hyvin

tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta.

AirFlossilla on helppo aloittaa terveellinen

tapa puhdistaa hammasvälit

kokonaisvaltaisesti. Kolmen kuukauden

AirFloss-käytön jälkeen 96 % hammaslankaa

satunnaisesti käyttäneistä henkilöistä jatkoi

AirFlossin käyttämistä vähintään neljä kertaa

viikossa.
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Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Latauksen ilmaisin: Vilkkuva valo ilmoittaa

akun vähyydestä

Paristojen käyttöaika: Täydellä latauksella

jopa kolme viikkoa

Suutinjärjestelmä: Helppo napsauttaa kiinni ja

irti

Tekniset tiedot

Akku: Ladattava

Käyttöaika: Vaihda suutin 6 kuukauden välein

Tyyppi: Litiumioni

Latausaika: Akku latautuu täyteen 24 tunnissa

Virta

Jännite: Monijännitteinen laturi

Pakkauksen sisältö

AirFloss-suutin: 2

Laturi: 1 monijännitteinen laturi

Suuttimen pidike: 1

Puhdistusteho

Suorituskyky: Poistaa jopa 5 kertaa enemmän

plakkia

Terveysedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo

kahdessa viikossa

Automaattinen suihkautustoiminto: Puhdistaa

koko suun 30 sekunnissa

Suuttimet: Optimaalinen vaihtoväli 6 kk

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Vaaleanpunainen

Suuttimen väri: Vaaleanpunainen varsi ja

kärki, Vaaleanpunainen runko ja valkoinen

kärki

* kuin manuaalinen harjaus yksinään

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2019‑07‑23

Versio: 3.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

