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Soluţie completă pentru o îngrijire orală

excepţională
Cea mai bună periuţă de dinţi a noastră cu tehnologie cu

senzori inteligenţi

Beneficiază de o curăţare perfectă cu DiamondClean Smart. Elimină greşelile cu

feedback în timp real şi îndrumări personalizate pentru dinţi şi gingii mai

sănătoase, albire superioară şi respiraţie proaspătă. Este mai mult decât o simplă

periuţă de dinţi: este o soluţie completă de îngrijire orală.

S-a dovedit că îmbunătăţeşte sănătatea orală

Elimină până la de 10 ori mai multă placă bacteriană* pentru o curăţare în profunzime

Gingii până la de 7 ori mai sănătoase* în numai 2 săptămâni

Elimină până la 100 % mai multe pete** în numai 3 zile

Bucură-te de o respiraţie proaspătă de durată

Îndrumări personalizate în aplicaţie pentru un periaj perfect

Îţi oferă îndrumări în timpul periajului şi evidenţiază zonele omise

Începe să ai mai multă grijă de zonele problematice

Te avertizează dacă apeşi prea tare

Îţi oferă îndrumări pentru a reduce mişcarea de frecare

Te întoarce la zonele omise, pentru acoperire 100 %

Optimizează periajul

Capetele de periere selectează automat setările ideale

Asigură-te că profiţi la maximum de capul de periere

Alege din 5 moduri şi 3 setări de intensitate
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Repere

Spune adio plăcii bacteriene

Ataşează capul de periere C3 Premium Plaque

Control pentru a beneficia de cea mai profundă

curăţare. Cu marginile moi şi flexibile, perii se

mulează pe forma suprafeţei fiecărui dinte

pentru a oferi o suprafaţă de contact de 4 ori

mai mare*** şi a îndepărta până la de 10 ori

mai multă placă bacteriană din zonele greu

accesibile*.

Îngrijire pentru gingiile tale

Ataşează capul de periere G3 Premium Gum

Care pentru a-ţi îmbunătăţi starea de sănătate

a gingiilor. Capetele de dimensiune compactă

special concepute pentru linia gingiilor oferă

curăţare delicată şi totuşi eficientă de-a lungul

liniei gingiei, de unde încep afecţiunile

gingivale. S-a demonstrat clinic că asigură o

reducere a inflamării gingiilor de până la 100

%* şi gingii până la de 7 ori mai sănătoase în

numai două săptămâni.*

Dinţi mai albi

Ataşează capul de periere W3 Premium White

pentru a elimina petele de suprafaţă şi a

dezvălui cel mai alb zâmbet. Cu perii săi

centrali deşi pentru eliminarea petelor, s-a

demonstrat clinic că îndepărtează cu până la

100 % mai multe pete în numai trei zile.**

Perie pentru limbă TongueCare+

Ataşează peria pentru limbă TongueCare+

pentru a îndepărta delicat de pe porii limbii

bacteriile ce provoacă mirosuri neplăcute. Cei

240 de microperi special concepuţi ajung

printre toate protuberanţele şi şanţurile de pe

limbă, îndepărtând bacteriile şi reziduurile care

generează respiraţia urât mirositoare. În

combinaţie cu spray-ul nostru antibacterian

pentru limbă BreathRx, vei obţine o curăţare

superioară şi o respiraţie super proaspătă.

Zone de interes şi stabilirea obiectivelor

Există zone problematice pe care ţi le-a

semnalat medicul stomatolog? Le vom

evidenţia pe harta 3D a gurii tale din aplicaţie

şi îţi vom reaminti să le acorzi atenţie

suplimentară.

Nu rata nicio zonă

Aplicaţia Philips Sonicare te anunţă când ai

obţinut o curăţare temeinică şi îţi oferă

îndrumări pentru un periaj mai bun şi mai

atent.

Uşurinţă sporită

Cu o periuţă de dinţi electrică, poţi lăsa

curăţarea în grija periuţei. Am conceput un

senzor integrat în mâner pentru a-ţi atrage

atenţia să reduci frecarea. Astfel, îţi poţi

îmbunătăţi tehnica şi poţi obţine o curăţare mai

delicată şi mai eficientă.

Sincronizarea modurilor BrushSync

Te întrebi ce mod şi intensitate ar trebui să

utilizezi? Nu mai este loc de îndoieli.

Microcipul din capul de periere indică periuţei

DiamondClean Smart ce anume utilizezi.

Aşadar, dacă ataşezi spre exemplu un cap de

periere pentru îngrijirea gingiilor, periuţa de

dinţi va selecta modul şi intensitatea ideale

pentru îngrijirea delicată şi totuşi eficientă a

gingiilor. Nu trebuie decât să apeşi butonul de

pornire.

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Moduri

Clean: Pentru o curăţare zilnică impecabilă

White+: Pentru îndepărtarea petelor de

suprafaţă

Deep Clean+: Pentru o curăţare profundă şi

revigorantă

Gum Health: Atenţie specială pentru molari

TongueCare+: Pentru respiraţie curată, de

durată

3 intensităţi: Ridicată, Medie, Redusă

Articole incluse

Mâner: 1 mâner DiamondClean Smart

Capete de periere: 1 cap C3 Premium Plaque

Control, 1 cap G3 Premium Gum Care, 1 cap

W3 Premium White, 1 perie pentru limbă

TongueCare+

Suport pentru capetele de periere: 1

Pahar de încărcare: 1

Toc de transport: Încărcător USB pentru tocul

de transport

Sincronizarea modurilor BrushSync

C3 Premium Plaque Control: Se sincronizează

cu modul Clean

Cap de periere G3 Premium Gum Care: Se

sincronizează cu modul Gum Health

Cap de periere W3 Premium White: Se

sincronizează cu modul White+

Perie pentru limbă TongueCare+: Se

sincronizează cu modul TongueCare

Conectivitate

Tehnologia wireless Bluetooth®: Aplicaţia

Connected brushing

Compatibilitate

Compatibilitate cu Android: Telefoane

Android, Tablete compatibile cu Bluetooth 4.0

Compatibilitate iOS: iPad gen. a 3-a sau

model mai nou, iPhone 4S sau model mai

nou, cu iPhone iOS7 sau model mai nou

Design şi finisaj

Culoare: Albastru

Performanţă de curăţare

Viteză: Până la 62.000 de mişcări de periere

pe minut

Performanţă: Elimină de până la 10 ori mai

multă placă bacteriană*

Beneficii pentru sănătate: Gingii până la de 7

ori mai sănătoase****

Beneficii de albire: Până la 100 % mai puţine

pete*****

Feedback privind presiunea: Inelul iluminează

violet, Mânerul vibrează pentru a te atenţiona

TouchUp: Asigură o acoperire de 100 %

Cronometru: BrushPacer şi SmarTimer

Tehnologie cu senzori inteligenţi

Senzor de presiune: Înştiinţează când perierea

este prea intensă

Senzor de localizare: Monitorizează şi

îmbunătăţeşte acoperirea

Senzor pentru mişcarea de frecare: Oferă

îndrumări pentru a reduce mişcarea de frecare

Hartă 3D a gurii: Evidenţiază zonele

problematice

TouchUp: Pentru abordarea zonelor omise

Uşor de utilizat

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere

cu aplicare rapidă

Recunoaşterea capului de periere: Se

sincronizează cu modul ideal

Atenţionare de înlocuire: Pentru a asigura

întotdeauna cele mai bune rezultate,

pictograma de reamintire se aprinde

Indicator baterie: Pictograma iluminată indică

durata de viaţă a bateriei

Mâner: Design plat, ergonomic

Afişaj: Afişaj iluminat

Specificaţii tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Durată de funcţionare (de la Maxim la

Descărcat): 14 zile******

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Service

Garanţie: Garanţie 2 ani

* Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană

decât o periuţă de dinţi manuală

* * comparativ cu o periuţă de dinţi manuală, folosind o

marcă de top de pastă de dinţi pentru albire

* * comparativ cu DiamondClean

* *** în modul Gum Health, comparativ cu o periuţă de

dinţi manuală după 2 săptămâni

* **** după 3 zile de utilizare în modul White+,

comparativ cu o periuţă de dinţi manuală

* **** pe baza a două perieri zilnice de două minute, în

modul standard
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