Środki czystości
do aparatów słuchowych.
Chusteczki czyszczące
Łatwe w użyciu chusteczki do mycia aparatów
słuchowych oraz wkładek usznych.

Tabletki czyszczące
Skuteczny środek do codziennej pielęgnacji wkładek usznych.

Pudełko do czyszczenia
Do mycia wkładek przy pomocy tabletek.

Clean

Fill the
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Spray czyszczący
Praktyczny środek do dokładnego
czyszczenia aparatów słuchowych.
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Idealna do usuwania resztek zanieczyszczeń
z dźwiękowodu i wentylacji wkładek usznych.

Cleaning Tablets - Airball

Fill the cup to 3/4 with water, add 1 cleaning tablet. Remove th

Narzędzie do czyszczenia
Wygodne narzędzie do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.

Kapsuły osuszające
Łatwe w zastosowaniu kapsuły do suszenia aparatów słuchowych i wkładek usznych.

Pudełko osuszające
Pudełko do suszenia przy pomocy kapsuł osuszających.

Cleaning Tablets - Ai

Środki czystości – zestaw
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Praktyczna kosmetyczka zawiera:
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Urządzenie PerfectDry Lux
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Szybkie osuszanie aparatów słuchowych
z wykorzystaniem gorącego powietrza
oraz lampy UV-C 360°.

Urządzenie PerfectClean
Szybkie czyszczenie i osuszanie aparatów
słuchowych przy pomocy płynu czyszczącego,
gorącego powietrza oraz lampy UV-C.

Wkład do urządzenia PerfectClean
Wkład do uzupełniania płynu czyszczącego
w urządzeniu PerfectClean.

