
 

 

Philips Sonicare AirFloss
Laddningsbar AirFloss

HX8111
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tt enklare sätt att använda tandtråd
ttre munhälsa på ett skonsamt och effektivt sätt

m du inte har för vana att använda tandtråd kommer du inte åt de bakterier som kan 
las mellan tänderna och orsaka infektion. Med AirFloss slipper du krångel med 

dtråd men får en djupare rengöring varje dag.

Snabb: rengöring på 60 sekunder
• Enkel enknappsanvändning; lika enkelt som ett musklick

Enkel: peka och tryck
• Microburst-teknik som rengör med ett knapptryck
• Laddning efter två veckor
• Ett smidigt, vinklat munstycke gör det enkelt att nå även på svåråtkomliga ställen
• Orienteringsände för enkel placering
• Behållare som är enkel att fylla på
• Smidig och enkel att hantera
• Passar Sonicare-standardladdare

Ger bevisat bättre munhälsa
• Tar bort upp till 99 % mer plack mellan tänderna*



 Microburst-teknik

Microburst-teknik som ger en snabb spray av 
tryckluft och mikrovattendroppar för 
rengöring där tandborsten inte når

Laddning efter två veckor

AirFloss behöver bara laddas varannan vecka.

Enkel enknappsanvändning

Enkel enknappsanvändning för rengöring på 60 
sekunder.

Smidigt, vinklat munstycke

Ett smidigt, vinklat munstycke gör det enkelt 
att nå även på svåråtkomliga ställen

Orienteringsände

För helt enkelt orienteringsänden längs 
tandköttskanten tills du känner att den hamnar 
på plats mellan tänderna. Ger enkel orientering 
även vid de svåråtkomliga bakre tänderna.

Behållare som är enkel att fylla på

Behållaren är enkel att fylla på och förbrukar 
endast en liten mängd vatten. Fyll på med 
tandskölj för att få ännu bättre munhälsa.

Smidig och enkel att hantera

Enkel att flytta runt i munnen.

Passar Sonicare-laddare

Du behöver bara en enda laddare för att ladda 
alla dina Sonicare-produkter.

Tar bort upp till 99 % mer plack
Tar bort upp till 99 % mer plack mellan 
tänderna än endast manuell tandborstning; Ger 
bevisat bättre munhälsa på ett effektivt sätt.
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Lättanvänd
• Handtag: Smidig och ergonomisk design som är lätt 

att hantera.
• Batteriindikator: Lampan i strömbrytaren blinkar 

för att visa när du behöver ladda

Tekniska specifikationer
• Batteri: Laddningsbar
• Laddningstid: 24 timmar

• Drifttid (full till tom): Två veckor eller 14 månaders 
full användning

• Drifttid: Byt munstycke två gånger per år

Effekt
• Spänning: Flerspänningsladdare

Service
• Garanti: 2 års begränsad garanti
•
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* Jämfört med endast manuell tandborstning
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