
 

 

Philips Sonicare FlexCare 
Platinum
Sonický elektrický zubní 
kartáček

3 režimy, 3 intenzity
2 hlavice kartáčku
S tlakovým senzorem
UV sanitizér hlavic kartáčku
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krát účinnější odstranění zubního plaku a zdravější dásně*

 sonickým kartáčkem FlexCare Platinum je i to nejhlubší čištění dostatečně jemné, aby 
ránilo vaše zuby a dásně. Díky kartáčkové hlavici AdaptiveClean a intuitivnímu tlakovému 
nzoru jemně odstraníte maximum zubního plaku, ať už si zuby čistíte jakkoliv.

Zatím nejhlubší vyčištění od značky Philips Sonicare
• Přizpůsobivá čisticí technologie AdaptiveClean zaručuje hloubkové a zároveň šetrné čištění
• Kopíruje tvar vašich zubů a dásní pro unikátní hloubkové čištění.
• Efekt unikátní dynamické vlny pro lepší zdraví zubů a dásní

Pomáhá splnit doporučení pro čištění zubů
• Upozorní vás, když na zuby kartáčkem příliš tlačíte.
• Odstraňte bakterie pomocí UV sanitizéru hlavic kartáčku
• Časovač napomáhá důkladnému vyčištění

Nabízí čištění podle vašich potřeb
• Tři nastavení intenzity a tři režimy čištění.
• Nový režim DeepClean: Unikátní hloubkové čištění pro zdravější dásně

Přesně pro váš životní styl
• Vydrží až tři týdny bez nabíjení
• Praktické cestovní pouzdro a nabíječka



 Ať si zuby čistíte jakkoli, vždy budou 
důkladně vyčištěné.

Zbavit se starých zlozvyků je velmi těžké. Při 
čištění zubů sonickým kartáčkem nové 
generace FlexCare Platinum to ale neplatí. 
Díky naší adaptivní čisticí technologii 
s inovativní hlavicí AdaptiveClean a intuitivním 
tlakovým senzorem snadno vyčistíte i těžko 
přístupná místa. Vlákna kartáčkové hlavice 
AdaptiveClean se přizpůsobí tvaru vašich zubů 
a dásní a zajistí tak až 4× větší kontakt 
s povrchem zubů a dásní** a až 10× účinnější 
odstranění zubního plaku. Pokud budete na 
zuby kartáčkem příliš tlačit, tlakový senzor 
vyšle tělu kartáčku signál a ten začne jemně 
pulzovat. Budete tak jemní k dásním, ale 
současně nedáte plaku žádnou šanci.

Kartáčková hlavice AdaptiveClean

Kartáčková hlavice AdaptiveClean je jediná 
hlavice elektrického kartáčku, která dokáže 
kopírovat specifický tvar vašich zubů a dásní. 
Pružné části hlavice vyrobené z gumy zajišťují 
až 4× větší kontakt s povrchem zubů a dásní 
a až 10× účinnější odstranění zubního plaku 

podél linie dásní a v mezizubních prostorech. 
Kartáček tlumí veškerý nadbytečný tlak, který 
byste při čištění mohli vyvinout. Budete tak 
šetrní k dásním, ať si zuby čistíte jakkoli.

Intuitivní tlakový senzor

Nemusíte si ani všimnout, že na zuby při čištění 
příliš tlačíte, ale zubní kartáček FlexCare 
Platinum to pozná. Jakmile použijete příliš velký 
tlak, intuitivní tlakový senzor vyšle tělu 
kartáčku signál a to začne jemně pulzovat. 
Budete tak přesně vědět, kdy ubrat. Podle 
průzkumů 7 z 10 lidí, kteří si čistili zuby příliš 
agresivně, díky tomuto tlakovému senzoru 
úspěšně snížilo tlak na kartáček.

Čištění podle vašich potřeb

Díky třem nastavením intenzity a třem 
režimům čištění nabízí kartáček FlexCare 
Platinum optimální pohodlí a přitom skutečně 
důkladně čistí. Pokud potřebujete věnovat 
zvýšenou pozornost problematickým místům, 
tříminutový režim Deep Clean vám zajistí 
vynikající výsledky. Pro kvalitní každodenní 
čištění použijte režim Clean, pro odstranění 

pigmentů z povrchu zubů režim White. 
Intenzitu můžete nastavit na nízký, střední 
nebo vysoký stupeň podle vlastních preferencí.

Režim DeepClean

Zcela nový režim DeepClean zajišťuje 
výjimečné čištění na obtížně přístupných 
místech. Unikátní pohyb hlavice kartáčku 
v tomto režimu a doba čištění prodloužená na 
tři minuty představují ideální volbu v případě, 
že chcete problematickým místům věnovat 
důkladnou pozornost.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Přednosti
Sonický elektrický zubní kartáček
3 režimy, 3 intenzity 2 hlavice kartáčku, S tlakovým senzorem, UV sanitizér hlavic kartáčku
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Režimy
• Clean: Pro každodenní kvalitní čištění
• White: Odstraňuje povrchové pigmentace
• Deep Clean: Unikátní hloubkové čištění
• 3 intenzity: Vysoká, Nízká, Střední

Balení obsahuje
• Tělo kartáčku: 1 FlexCare Platinum
• Kartáčkové hlavice: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare, 

standardní velikost
• Nabíječka: 1
• UV sanitizér: 1
• Cestovní pouzdro: 1

Design a provedení
• Barva: Šedá s leštěným bílým panelem

Výkon čištění
• Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu
• Výkon: Odstraňuje až 10x více plaku*
• Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během 

dvou týdnů
• Bělící výhody: Pomáhá přirozeně odstranit 

pigmentace

• Časovač: Funkce Smartimer a Quadpacer
• Tlakový senzor: Při příliš velkém tlaku při čištění 

dává kartáček impuls a tím pomáhá dodržovat 
správnou techniku čištění

Snadné použití
• Systém hlavic kartáčku: Hlavy kartáčku se snadným 

nasazením
• Výdrž baterie: Až 3 týdny***
• Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie
• Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design
• Displej: Osvětlený displej

Technické údaje
• Baterie: Nabíjecí
• Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 

3 týdny**
• Typ baterie: Lithium-iontová

Spotřeba
• Napětí: 110–220 V

Servis
• Záruka: 2letá omezená záruka
•
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Specifikace
Sonický elektrický zubní kartáček
3 režimy, 3 intenzity 2 hlavice kartáčku, S tlakovým senzorem, UV sanitizér hlavic kartáčku

* než manuální kartáček
* * Ve srovnání s kartáčkovou hlavicí DiamondClean
* ** založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně

http://www.philips.com

