Standardní hlavice
sonického kartáčku
A3 Premium All-inOne
2 ks v balení
Standardní velikost
Nasazovací
Podpora funkce BrushSync

HX9092/10

Jedna hlava kartáčku pro kompletní péči
Čistěte bez kompromisů
Kartáčková hlavice A3 Premium „vše v jednom“ je jediná, kterou potřebujete
k dosažení čistších, bělejších zubů*** a zdravějších dásní. Tato hlava kartáčku
odstraňuje 20x více plaku*, redukuje znečištění až o 100 %** a výsledkem jsou až
15x zdravější dásně za pouhé 2 týdny**
Špičkový výkon
Odstraní až 20x více zubního plaku i z obtížně přístupných míst*
Až o 100 % větší odstranění skvrn za méně než dva dny***
Až 15x zdravější dásně během pouhých dvou týdnů**
Sonické čištění: mistrovská třída efektivního čištění
Navrženo pro vás
Tvar vláken navržený pro váš úsměv
Navrženo odborníky s ohledem na vás
Intuitivní v každém ohledu
Nasazovací design pro jednoduché umístění výměnné kartáčkové hlavice
Díky upozornění na výměnu si vždy budete čistit zuby nejlépe
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Přednosti
Šikmo střižená vlákna

Delší vlákna

zubních specialistů, odborníků na péči o zuby,
inženýrů a návrhářů, a vytvořili jsme tuto
holistickou hlavu kartáčku.
Snadné použití

Využijte naše nejlepší odstranění zubního
plaku**** bez ohledu na styl čištění. Hlava
kartáčku Premium All-In-One má přesně
natočené štětinky, které jsou navrženy tak, aby
maximalizovaly potenciál pro odstranění
zubního plaku.

Boční vlákna hlavy kartáčku s větším dosahem
jemně čistí dásně, i když se soustředíte na
zuby. Vlákna se také ohýbají, aby pomohly
kompenzovat případný nadměrný tlak.
Spolehlivé sonické čištění

Zaoblený proﬁl

Hlava kartáčku A3 Premium All-in-One
dokonale zapadá do zacvakávací rukojeti
Philips Sonicare (viz níže uvedený seznam).
Pro snadnou výměnu a čištění stačí zacvaknout
a vycvaknout.
Výměna kartáčkové hlavice

Zakřivený proﬁl pomáhá vláknům dostat se
přesně tam, kam potřebují. Díky důkladnému
vývoji jsme vytvořili řešení „vše v jednom“,
které zajišťuje výjimečnou péči o ústní dutinu.

Odstraňte zubní plak sonickou technologií –
naším měřítkem efektivního a jemného čištění.
Při čištění umožňuje až 62 000 pohybů vláken
a dynamický, plynulý pohyb vyčistit i těžko
dostupná místa, takže v ústech budete mít
pocit výjimečné svěžesti a čistoty.

Trojúhelníkové zakončení

Navrženo odborníky

Jemně odstraňuje skvrny pomocí
trojúhelníkových zakončení, která jsou
navržena pro účinnější odstranění skvrn než
zaoblené štětiny. Tvar umožňuje větší kontakt
s povrchem zubů a účinné odstranění skvrn.

Tato kartáčková hlava „vše v jednom“ je
produktem našeho dosud nejrozsáhlejšího
výzkumu a vývoje. Spojili jsme znalosti

Hlavy kartáčků se po 3 měsících používání
stávají méně účinnými, ale funkce BrushSync
vás upozorní, než k tomu dojde. Kartáček
s podporou funkce BrushSync pozná váš
způsob používání a upozorní vás, když je čas
na výměnu.
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Speciﬁkace
Kompatibilita
Systém kartáčkových hlavic: Nasazovací
Vhodné pro tyto modely: Řada 2 Series pro
předcházení zubního plaku, Řada 2 Series na
ochranu před zubním plakem, Řada 2100,
Řada 3 Series péče o dásně, DiamondClean,
DiamondClean nové generace, DiamondClean
Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean,
ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum,
FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, pro
děti, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp,

Prestige 9900, ProtectiveClean
Není vhodné pro modely: Philips One,
Essence
Balení obsahuje
Kartáčkové hlavice: 2 A3 Premium „vše
v jednom“
Design a provedení
Barva: Bílá
Měkkost vláken: Jemná
Materiál hlavice kartáče: Měkké, ﬂexibilní
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gumové strany
Vlákna, která upozorní: Ztráta modré barvy
vláken
Velikost: Standardní
Inteligentní rozpoznávání hlavice kartáčku:
Ano
Kvalita a výkon
Výměna: Každé 3 měsíce
Testováno: pro optimální použití

* oproti manuálnímu zubnímu kartáčku
* * oproti manuálnímu zubnímu kartáčku za 6 týdnů
* ** v laboratorním testu oproti manuálnímu zubnímu
kartáčku
* *** na základě předběžných laboratorních studií

