
 

 

Philips Sonicare Power 
Flosser 7000
Mutes dobuma irrigators

Tehnoloģija Quad Stream
Pavisam vienkāršs dizains
Tehnoloģija Pulse Waves jūs allaž 
vada
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ikvidē līdz 99,9 % aplikuma tīrītajās zonās*

rdomāta diegošana labākai smaganu veselībai
nais Philips Sonicare Power Flosser ar izteiktām īpašībām, kas pacientiem sniedz jauna 
eņa tīrību un veicina ilgstošu atbilstību, ir nākamās paaudzes zobu diegošana.

New level clean
• 4 skalošanas režīmi, 10 intensitātes līmeņi
• Vienkārši uzpildāma 600 ml tvertne
• Kompakta uzgaļu kastīte
• Vienkārši lietojama magnētiskā dokstacija ar automātiskas izslēgšanās funkciju
• F1 standarta uzgalis regulārai tīrīšanai
• F3 Quad Stream uzgalis maksimālam pārklājumam
• Quad Stream rūpīgai tīrīšanai
• Pulse Wave vada no zoba uz zobu
• Ļoti klusa ierīce lielisku rezultātu iegūšanai, netraucējot citus



 Rūpīgai tīrīšanai
Unikālas krustveida uzgalis rada četras platas 
plūsmas rūpīgai tīrīšanai interproksimālā 
virzienā un gar smaganu robežu.

Vada no zoba uz zobu

Īss pauzes tīrīšanas impulsos ļauj pacientiem 
pārvirzīt uzgali uz nākamo zobstarpu, lai 
nodrošinātu pilnīgu mutes tīrību.

Ārkārtīgi kluss dizains

Izstrādāta diskrētai tīrīšanai, lai pacienti iegūtu 
lieliskus rezultātus, netraucējot citiem.

4 režīmi, 10 intensitātes līmeņi

Pacienti baudīs viņu vajadzībām pielāgotu 
tīrīšanu. Tīrīšanas režīms izmanto nepārtrauktu 

ūdens plūsmu lieliskiem rezultātiem ikdienā, 
savukārt Deep Clean funkcija izmanto speciālus 
impulsus rūpīgākai tīrīšanai, jutīgais režīms ir 
ārkārtīgi saudzīgs smaganām, masāžas režīms 
nomierina un stimulē smaganu līniju. Pacienti 
var noregulēt intensitāti atbilstoši viņu 
vajadzībām, izmantojot LED gaismas displeju.

F3 Quad Stream uzgalis

Lai nodrošinātu maksimālu pārklājumu un vēl 
rūpīgāku tīrīšanu, izmantojiet Quad Stream 
uzgali, lai koncentrētu ūdeni četrās platās 
plūsmās starp zobiem un gar smaganu līniju. 
Mīkstais gumijas virzulis ir maigs pret 
smaganām, un visi uzgaļi ir viegli pievienojami 
un noņemami.

F1 standarta uzgalis

Standarta uzgalis spēcīgai tīrīšanai starp 
zobiem, lai noņemtu aplikumu un netīrumus

Vienkārši lietojama magnētiskā 
dokstacija

Kad pacients ir pabeidzs tīrīšanu, viņš var 
vienkārši novietot rokturi atpakaļ magnētiskajā 
dokstacijā. Rokturis automātiski pārslēdzas no 
pauzes un izslēgtu stāvokli.

600 ml tvertne

600 ml tvertne ar viegli atveramu vāku 
nodrošina pietiekami daudz ūdens vienai 
tīrīšanai. Lai to uzpildītu, vienkārši izceliet 
tvertni, piepildiet to un nofiksējiet atpakaļ 
sākotnējā pozīcijā.

Kompakta uzgaļu kastīte
Pacienti var uzglabāt papildu uzgaļus higiēniskā 
veidā, izmantojot kompakto un uzgaļu kastīti.
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Izceltie produkti
Mutes dobuma irrigators
Tehnoloģija Quad Stream Pavisam vienkāršs dizains, Tehnoloģija Pulse Waves jūs allaž vada
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Strāvas padeve
• Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

Consumer Trade Item
• Height: 25.3
• Width: 15.2
• Length: 13.9
• Net Weight: 0.891
• Gross Weight: 1.069
• GTIN: 08710103947189
• Country of origin: ID
• Harmonized system code: 85098000

Outer Carton
• Height: 26.5
• Width: 16.2
• Length: 29.5
• Net Weight: 1.782
• Gross Weight: 2.346
• GTIN: 18710103947186

Serviss
• Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana
• Rokturis: Plāns ergonomisks dizains
• Uzgaļa piederums: Viegla piestiprināšana un 

noņemšana

Komplektā iekļautie piederumi
• F1 standarta uzgalis: 1
• F3 Quad Stream uzgalis: 1
• Power Flosser: 1
• Uzgaļu uzglabāšanas kārba: 1

Tīrīšanas veiktspēja
• Sniegums: Likvidē līdz pat 99,9 % aplikuma**

Režīmi
• Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā
• Deep Clean+: Atsvaidzinošai un rūpīgai tīrīšanai
• Intensitāte: 10
• Masāža: Atsvaidzinoša masāža
• Jutīgais režīms: Saudzīga zobu un smaganu tīrīšana
•
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Specifikācijas
Mutes dobuma irrigators
Tehnoloģija Quad Stream Pavisam vienkāršs dizains, Tehnoloģija Pulse Waves jūs allaž vada

* Noņem līdz 99,9 % aplikuma tīrītajās zonās laboratorijas pētījumā. 
Faktiskie rezultāti var atšķirties.

http://www.philips.com

