Értékesítés Előtti Szórólap ez Magyarország (2019, Március 30)
AirFloss Ultra – fogköztisztító
• ProtectiveClean technológia
• Beépített nyomásérzékelő
• 1 tisztítási mód
• 1 BrushSync funkció

HX8443/71

Egészségesebb fogíny 2 hét alatt**, garantáltan*
A nem rendszeres fogselyemhasználók számára tervezve
Azok számára, akik nem használnak fogselymet rendszeresen, az AirFloss Pro/Ultra**** biztosítja a legegyszerűbb módot a
fogközök hatékony tisztításához. Az AirFloss Pro/Ultra egyaránt használható szájvízzel vagy vízzel, és klinikailag bizonyítottan a
fogselyemmel azonos hatékonysággal segít megőrizni a fogíny egészségét.**
Előnyök

Újító technológia
• Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt
• Összeköti az intelligens fogkefemarkolatot és az intelligens
kefefejeket
• A páciensek a legtöbbet hozhatják ki a kefefejekből
• Gyengéden óvatosságra int
• A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

Javítja a száj higiéniáját
• Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás***

• Klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonyságú, az
egészséges fogínyért**
• Segíti a fogszuvasodás megelőzését a fogközökben

Felülmúlhatatlan technológia
• Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia
• Nagy teljesítményű fej
• Háromszoros fújás testre szabható beállításai

Szolgáltatások
Egészségesebb fogíny

Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás

Az InterCare fogkefefej a sűrűn elhelyezkedő, különlegesen hosszú, kiváló
minőségű sörtéknek köszönhetően eltávolítja a lepedéket a fogközökből.
Továbbá mindössze két hét alatt klinikailag igazoltan csökkenti a fogínyvérzést
és a fogínygyulladást.

Az AirFloss Pro/Ultra a kezelt területeken található lepedék akár 99,9%-át
eltávolítja.***
Mikrocsepp-technológia

BrushSync technológia

A mikrochip technológia észleli és szinkronizálja az intelligens kefefejet az
intelligens markolattal. Az intelligens markolat és az intelligens kefefej
tökéletes párost alkot, lehetővé teszi az intelligens csere-emlékeztetőt.
Intelligens csere-emlékeztetők

Minden fogkefe elhasználódik egy idő után. Azonban az intelligens kefefejfelismerés technológiánk nyomon követi, hogy egy páciens mennyi ideje
használja a fogkefefejet, és hogy milyen erős nyomást fejt ki. Ha itt az idő a
cserére, a markolaton egy jelzőfény figyelmeztet erre. Így biztos lehet abban,
hogy fogkeféje mindig jó munkát végez.

A levegő és szájöblítő vagy víz segítségével működő egyedülálló technológiánk
hatékony, mégis kíméletes tisztítást biztosít a fogak között és a fogíny mentén,
ami lehetővé tette, hogy ilyen kedvező, klinikailag igazolt eredményeink
születhessenek.
Egészségesebb fogíny

A Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra fej klinikailag bizonyítottan a
fogselyemmel azonos mértékben segít megőrizni a fogíny egészségét.** Már
két hét alatt segít megőrizni a fogíny egészségét.
Segíti a fogszuvasodás megelőzését

Túl nagy nyomás?

Lehet, hogy a páciensek nem veszik észre, ha túl erősen mosnak fogat, de a
fogkeféjük igen. Ha túl nagy nyomást fejtenek ki az ínyre, a fogkefe pulzáló
hangot ad figyelmeztetve, hogy csökkentsék a nyomást.

A fogkefével elérhetetlen lepedék gyengéd eltávolításával a Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra segít megelőzni a fogak közötti területen kialakuló
fogszuvasodást.
Nagy teljesítményű fej

Philips Sonicare technológia

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a
fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a
lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.

Az új AirFloss Pro/Ultra nagy teljesítményű fej fokozza a levegőt és
mikrocseppeket alkalmazó technológiánk hatékonyságát, így az minden
eddiginél hatékonyabb.
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Háromszoros fújás testreszabása

A nagy teljesítményű AirFloss Pro/Ultra fúvófej a bekapcsológomb többszöri
megnyomásával az Ön tetszése szerint beállítható az egyszeres, kétszeres vagy
háromszoros fújásra.

termékjellemzők
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes
értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Módok
Clean (Tisztítás)
2 intenzitási szint

A kivételes mindennapos tisztaságért
Alacsony
Magas

Tartozékok
Markolat
Kefefejek
AirFloss Pro/Ultra
markolat
AirFloss Pro/Ultra fej
Töltő

1 ProtectiveClean
1 i InterCare standard
1
1
1

Formatervezés és kidolgozás
Szín

fehér, szürke árnyalattal
Középkék

Egészségügyi előnyök

Nyomásvisszajelzés
Időzítő
Klinikailag bizonyított
eredmények
Testre szabható beállítások
A legjobb eredményekért

Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc
A lepedéknek akár a 99,9%-át
eltávolítja**
Segíti a fogszuvasodás csökkentését
A teljes szájüreg megtisztítása 60
másodperc alatt
Egészségesebb fogíny mindössze két
hét alatt
A markolat rezgésével figyelmezteti a
használót
SmarTimer időzítő és quadpacer
vezető
Éppolyan hatékony, mint a fogselyem
a fogíny egészségének megőrzéséért
a lepedék csökkentéséért
a fogínyvérzés csökkentéséért
Automatikus fújás vagy kézi fújás
Egyszeres, kétszeres, háromszoros
fújás
6 havonta cserélje a fúvófejet

Intelligens érzékelőtechnológia
Nyomásérzékelő
BrushSync csereemlékeztető

Markolat
Fogmosási idő
Akkumulátor élettartam
Fúvófej rendszer

A jelzőfény jelzi az akkumulátor
töltöttségi állapotát
A markolat LED-fényei jelzik a
töltöttségi szintet
Vékony, ergonomikus kialakítás
Akár 2 hét
1-3 hét*****
Könnyű felhelyezés

Műszaki adatok
Akkumulátor
Akkumulátor típusa
Működési idő (Telitől
üresig)
Töltési idő

Újratölthető
Lítium-ionos
Akár 2 hét
24 óra a teljes feltöltéshez

Energiaellátás

Fogmosási teljesítmény
Sebesség
Teljesítmény

Töltöttségjelző

Túl erős fogmosás esetén figyelmeztet
Mindig tudni fogja, mikor
cserélje ki a kefefejeket

Feszültség

Többfeszültségű töltő

Szerviz
Jótállás

2 év korlátozott garancia

Méret csomagolással együtt
Magasság
Szélesség
Mélység
Nettó tömeg
Bruttó tömeg
EAN
Mellékelt termékek
száma
Származási hely
Harmonizált rendszerkód

23,70 cm
17,30 cm
6,50 cm
0,56 kg
0,70 kg
08710103861553
1
RO
850980

Külső kartondoboz
Hosszúság
Szélesség
Magasság
Bruttó tömeg
EAN
Fogyasztói csomagolások száma

20,50 cm
11,40 cm
23,80 cm
2,29 kg
18710103861550
3

Egyszerű használat
Markolat kompatibilitás
Csere-emlékeztető

Könnyen rápattintható kefefejek
Így mindig a legjobb eredményt
nyújthatja
az emlékeztető ikon világítani kezd
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* vagy visszakapja a pénzét
* ha enyhébb fogínygyulladásban szenvedő páciensek kézi fogkefével vagy antimikrobiális öblítővel használják. Az AirFloss a fogselymet nem rendszeresen használók
egészséges napi szájápolási rutinjának elősegítésére lett tervezve. További részletekért látogasson el a www.philips.com/airfloss/faq weboldalra.
* Laboratóriumi vizsgálat esetén. A tényleges szájtisztítási eredmények eltérőek lehetnek.
* ***Az AirFloss Ultra és Pro ugyanaz a termék, azonban az elnevezésük országonként és kommunikációs csatornánként eltérő lehet.
* ****a használt fújási beállítástól függően
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