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ový způsob čištění mezizubních prostor pro dokonalé zdraví dásní

vá výkonná ústní sprcha Philips Sonicare představuje další úroveň čištění mezizubních 
ostor díky výrazným funkcím, které nabízejí pacientům novou úroveň čištění a přispívají 
rvalé harmonii.

Nová úroveň čištění
• Důkladné čištění díky technologii Quad Stream
• Technologie Pulse Wave vás navede od zubu k zubu
• Tichý provoz zajišťuje skvělé výsledky, aniž byste rušili okolí
• 4 režimy čištění mezizubních prostor, 10 nastavení intenzity
• Tryska F1 Standard pro běžné čištění
• Tryska F3 Quad Stream pro maximální pokrytí
• Magnetická dokovací stanice a automatické vypnutí
• Nádržka o objemu 600 ml se snadným plněním
• Kompaktní pouzdro na trysky



 Pro dokonalou čistotu
Unikátní tryska ve tvaru kříže vytváří čtyři 
široké proudy pro důkladné čištění 
mezizubních prostor a linie podél okraje dásně.

Navede vás od zubu k zubu

Krátké přestávky v pulzování vašim pacientům 
v průběhu čištění napoví, aby trysku posunuli 
do dalšího mezizubního prostoru, čímž se 
zajistí, že budou vyčištěna celá ústa.

Tichý provoz

Přístroj je navržen pro diskrétní čištění, takže 
vašich pacienti dosáhnou skvělých výsledků, 
aniž by rušili okolí.

4 režimy, 10 nastavení intenzity

Vaši pacienti si budou užívat čištění 
přizpůsobené přesně jejich potřebám. Režim 

čištění využívá stálý proud vody k důkladnému 
každodennímu čištění. Režim Deep Clean 
využívá jednotlivých pulzů k ještě 
důkladnějšímu čištění. Režim Sensitive je 
mimořádně šetrný k citlivým dásním. Režim 
Massage zklidňuje a stimuluje linii podél dásní. 
Vaši pacienti si mohou pro své pohodlí nastavit 
intenzitu pomocí LED displeje.

Tryska F3 Quad Stream

Pro maximální pokrytí a mimořádně důkladné 
čištění použijte trysku Quad Stream, díky které 
soustředíte vodu do čtyř širokých proudů mezi 
zuby a podél linie dásní. Měkká gumová hlavice 
je k dásním šetrná a každou trysku lze 
jednoduše nasadit i sundat.

Tryska F1 Standard

Standardní tryska pro účinné čištění 
mezizubních prostor, při kterém se odstraní 
plak a nečistoty

Magnetická dokovací stanice

Když si pacient zuby dočistí, může tělo 
kartáčku jednoduše vrátit do magnetické 
dokovací stanice, kde se automaticky přepne 
z režimu Přerušeno na Vypnuto.

Nádržka o objemu 600 ml

Nádržka o objemu 600 ml s víkem, které lze 
snadno odebrat, pojme dostatek vody na jedno 
čištění. Chcete-li ji naplnit, jednoduše víko 
odklopte, nalijte do ní vodu a víko opět 
přiklopte.

Kompaktní pouzdro na trysky
Pacienti mohou uložit náhradní trysky 
hygienickým způsobem do kompaktního 
a stylového pouzdra.
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Režimy
• Clean: Pro výjimečné každodenní čištění
• Deep Clean+: Unikátní hloubkové čištění
• Sensitive: Šetrné čištění zubů a dásní
• Massage: Osvěžující masáž
• Stupně intenzity: 10

Výkon čištění
• Výkon: Odstraňuje až 99,9 % plaku*

Balení obsahuje
• Power Flosser: 1
• Tryska F1 Standard: 2

• Tryska F3 Quad Stream: 2
• Pouzdro na ukládání trysek: 1

Snadné použití
• Rukojeť: Tenký ergonomický design
• Nástavec trysky: Snadné nasazení a sundání

Spotřeba
• Napětí: Vícenapěťová nabíječka

Servis
• Záruka: 2letá omezená záruka
•
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* V laboratorní studii odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čištěných 
míst. Konkrétní výsledky v ústní dutině se mohou lišit.
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