
 

Sonična električna
zobna ščetka z aplikacijo

DiamondClean 9000

 
Povezano ščetkanje na
enostaven način

Vgrajeni senzor pritiska

Pametno prepoznavanje glave
ščetke

4 načini, 3 intenzivnosti

 

HX9911/27

Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
Bolj beli zobje v samo 1 dnevu*

Najelegantnejša sonična električna zobna ščetka Philips Sonicare z

najučinkovitejšim beljenjem. Začnite uporabljati Philips Sonicare.

Uživajte v elegantni in uporabniku prijazni zasnovi

Enostavno polnjenje in stilska oblika

DiamondClean za bolj zdravo ustno votlino

Neusmiljeno do zobnih oblog. Nežno do dlesni.

Odstranite do 100 % več madežev* v samo 3 dneh

Za globinsko čiščenje odstrani do 10-krat več zobnih oblog*

Naj se DiamondClean 9000 prilagodi vašim potrebam

Prilagojeno ščetkanje

Obvešča vas, če pritiskate premočno

Funkcija BrushSync samodejno izbere najboljši način za vas

Vedno pravočasno zamenjajte glavo ščetke

Nadaljujte po začrtani poti s prilagojenim poročilom o napredku

Začnite in ohranjajte zdrave navade



Sonična električna zobna ščetka z aplikacijo HX9911/27

Značilnosti

Odstranite do 5-krat več madežev***

Z glavo ščetke W3 Premium White se znebite

površinskih madežev in uživajte v belem

nasmehu. Goste ščetine glave so zasnovane

posebej za spopadanje z madeži in klinično

dokazano odstranijo do 100 % več madežev v

samo treh dneh.***

Odstrani do 10-krat več zobnih oblog*

Glava ščetke C3 Premium Plaque Control vam

nudi optimalno globinsko čiščenje. Mehke,

upogljive ščetine obdajo zobe, kar zagotavlja

4-krat boljši stik s površino** in do 10-krat

boljše odstranjevanje zobnih oblog na težko

dostopnih mestih.

Glava ščetke C3 Premium Plaque Control

Glava ščetke C3 Premium Plaque Control je

zasnovana tako, da bo očistila vaše zobe kot še

nobena ščetka doslej. Mehke, prožne

stranice in ščetine popolnoma objamejo vaše

zobe, s čimer nudijo do 4-krat več stika s

površino ter pomagajo doseči težko dostopna

mesta*.

Poročilo o napredku

Ščetka DiamondClean 9000 vam nudi napotke

in nasvete, ki jih potrebujete za izboljšanje in

ohranjanje navad za zdravo nego

zob tudi v času, ko zobozdravnik ne more

stalno bdeti nad stanjem vaših zob. Vgrajeni

pametni senzorji sporočijo, če pritiskate

premočno. S povezavo z aplikacijo Sonicare pa

dobite osebno prilagojeno poročilo o

napredku, ki vam pomaga, da ostanete na

začrtani poti in vidite, kako se vaša nega zob

izboljšuje.

4 načini, 3 intenzivnosti

DiamondClean 9000 je opremljen z načini

Clean, White+, Gum Health in Deep Clean+ ter

tako poskrbi za popolno ščetkanje. Način

Clean je namenjen izjemnemu

vsakodnevnemu čiščenju, White+

odstranjevanju madežev, Gum Health

zagotavlja nežno in učinkovito čiščenje dlesni,

Deep Clean+ pa vam omogoča poživljajoče

globinsko čiščenje. Tri nastavitve intenzivnosti

vam omogočajo izbiro med višjo nastavitvijo za

višjo stopnjo čiščenja in nižjo nastavitvijo za

občutljivejšo ustno votlino.

Združevalni način BrushSync

Pametne glave ščetke zagotavljajo, da

uporabljate pravi način in intenzivnost za

najboljše možno čiščenje zob. Vzemimo za

primer, da uporabljate glavo ščetke W3

Premium White. Tehnologija BrushSync ščetke

DiamondClean 9000 bo samodejno

sinhronizirala glavo ščetke z načinom White+

in vam pomagala pobeliti zobe.

Vgrajeni senzor pritiska

Morda ne opazite, da pri ščetkanju pritiskate

premočno, zato vas DiamondClean 9000 na to

opozori. Če morate zmanjšati pritisk, ščetka

odda zvočni signal. Tako vas opomni, da

zmanjšate pritisk in prepustite delo ščetki. 7 od

10 ljudi meni, da so se s to funkcijo naučili

bolje ščetkati.
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Specifikacije

Načini

3 intenzivnosti: Visoka, Nizka, Srednja

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Deep Clean+: Za poživljajoče globoko čiščenje

Zdrave dlesni: Posebno posvečanje pozornosti

kočnikom

White+: Za odstranjevanje površinskih

madežev

Priloženi predmeti

Ročaj: 1 DiamondClean 9000

Glave ščetke: 1 glava ščetke C3 Premium

Plaque Control

Polnilni kozarec: 1

Potovalna torbica: Potovalna polnilna torbica

USB

Podstavek polnilnika: 1

Povezljivost

Brezžična tehnologija Bluetooth®: Aplikacija,

ki se poveže z zobno ščetko

Združljivost

Podpora za Android: Telefoni Android, Tablični

računalniki s povezavo Bluetooth 4.0

Podpora za iOS: iPad 3. generacije ali novejši,

iPhone 4S ali novejši, z iOS7 ali novejši, z

operacijskim sistemom iOS7

Zasnova in izdelava

Barva: Bele

Učinkovitost čiščenja

Zmogljivost: Odstrani do 10-krat več zobnih

oblog*

Prispeva k bolj belim zobem: Zobe pobeli v 1

dnevu*

Povratna informacija glede pritiskanja med

čiščenjem: Z vibriranjem ročaja opozarja

uporabnika

Časovnik: BrushPacer in SmarTimer

Tehnologija pametnega senzorja

Senzor pritiska: Opozori, ko je ščetkanje

premočno

Opomnik za zamenjavo BrushSync: Vedno

boste vedeli,, kdaj morate zamenjati glavo

ščetke

Tehnologija BrushSync: pametno glavo ščetke,

Povezuje pametni ročaj in

Enostavna uporaba

Združljivost ročaja: Enostavno pritrdljive glave

ščetke

Opomnik za zamenjavo: Za stalno

zagotavljanje najboljših rezultatov, opozorilna

ikona zasveti

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Čas delovanja (od polne do prazne): 14 dni***

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

* * v primerjavi s ščetko DiamondClean

* več kot ročna zobna ščetka

* ** pri dveh dveminutnih ščetkanjih dnevno
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