
 

Elektrická zubná kefka s

technológiou SenseIQ

DiamondClean Prestige

9900

 

Naša najpokročilejšia zubná

kefka

SenseIQ vníma, adaptuje sa,
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Aplikácia Sonicare využívajúca

umelú inteligenciu

 

HX9992/11

Mimoriadna starostlivosť s technológiou SenseIQ

s technológiou SenseIQ

DiamondClean Prestige 9900 s technológiou SenseIQ je naša najpokročilejšia

elektrická zubná kefka. Vďaka personalizovaným funkciám vás vždy dostane.

Dosiahnete komplexnú starostlivosť pomocou našej osvedčenej sonickej

technológii, ktorá využíva umelú inteligenciu, a ktorá vníma a prispôsobuje sa.

Navrhnuté pre vás

elegantný a kompaktný design

Always get it right with SenseIQ

Prispôsobí sa vám v reálnom čase aj v prípade veľkého tlaku pri čistení

Intuitívne sa stará o zuby a ďasná

Spätná väzba o vašom čistení v reálnom čase

Technológia SenseIQ vníma, adaptuje sa a stará sa

Sníma váš štýl čistenia

Personalized clean without compromise

Hlavica kefky Sonicare Prestige odstraňuje zrelý povlak, pigmentácie a zaisťuje šetrnú

starostlivosť o ďasná

Individuálne pokyny na mieru z aplikácie Philips Sonicare

Sonické čistenie: masterclass efektívneho čistenia

Premium accessories

Jednoduché nabíjanie vďaka minimalistickej nabíjacej základni

Prestížne cestovné puzdro s USB na akékoľvek cestovanie
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Hlavné prvky

Technológia SenseIQ

Počas čistenia zubov technológia SenseIQ

sníma tlak, pohyb, pokrytie až 100-krát za

sekundu. Potom prispôsobí intenzitu, ak príliš

tlačíte. Inteligencia SenseIQ ponúka režimy

čistenia bez pochybností, takže môžete časom

zažiť starostlivosť bez námahy a lepšie čistenie.

Hlavica kefky Sonicare Prestige

Čistite si zuby bez kompromisov s hlavicou

kefky A3 Philips Sonicare Prestige. Naša

historicky najlepšia hlavica má šikmo

zastrihnuté vlákna, kotré pomáhajú odstrániť

až 20x viac povlaku aj na ťažko dostupných

miestach*. Vlákna s končekmi zastrihnutými do

tvaru trojuholníka slúžia k odstráneniu až o

100% viac škvŕn za menej ako dva dni***. A

dlhšie vlákna dôkladne čistia ďasná, ktoré sú

už za 2 týždne až 15x zdravšie**. A to všetko

bez výmeny hlavice kefky. Vedeli ste, že

kefkové hlavice sú po 3 mesiacoch používania

menej účinné? Funkcia BushSync™ vám môže

pripomenúť, že je už čas na ich výmenu.

Stará sa o zdravie vašej ústnej dutiny

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900

je navrhnutá pre vás. Jej najmodernejšia

technológia je zosúladená s vami a tak

jednoduchá na používanie, že sotva viete, že tu

je. Výsledky našťastie hovoria za všetko.

Individuálne pokyny na mieru

Aplikácia Philips Sonicare je vybavená umelou

inteligenciou a funguje v dokonalej harmónii so

zubnou kefkou. Môžete ju použiť na čistenie s

vedením v reálnom čase v oblasti tlaku,

pohybu, pokrytia vyčistených miest, trvania a

frekvencie. Pozrite si správy o vašom pokroku

počas dňa, týždňa. mesiaca a roka. Získajte

individuálne odporúčanie a praktické kroky pre

lepšie čistenie zubov. Automatická

synchronizácia udržuje údaje o čistení v

aplikácii aktuálne, aj keď pri čistení zubov

nemáte po svojom boku aplikáciu.

Prispôsobí sa vám v reálnom čase

Väčšina z nás vyvíja pri čistení príliš veľký tlak.

Preto naša zubná kefka automaticky upraví

intenzitu, keď na ňu veľmi silno tlačíte. A vďaka

bezplatnej aplikácii Philips Sonicare si môžete

vyskúšať pokyny a individuálne odporúčania,

ktoré vam pomôžu posunúť čistenie na vyššiu

úroveň.

Sníma váš štýl čistenia

Počas čistenia používa Philips Sonicare

DiamondClean Prestige 9900 senzory na

detekciu vyvíjaného tlaku, čistenie pohybu a

pokrytia – až 100-krát za sekundu. Senzory

taktiež sledujú, ako dlho a ako často kefku

používate.

Osvedčené sonické čistenie

Odstráňte zubný povlak sonickou technológiou

- našim meradlom efektívneho a jemného

čistenia. Počas čistenia vám pomôže až 62000

pohybov vlákien za minútu, ktoré vytvárajú

efekt dynamickej vlny, vyčistiť aj ťažko

dostupné miesta, takže v ústach budete mať

pocit výnimočnej sviežosti a čistoty.

Spätná väzba v reálnom čase

Možno si nevšimnete, keď tlačíte príliš silno

alebo začnete drhnúť, ale vaša zubná kefka

áno. Svetelný krúžok na konci rúčky jemne

pripomenie, aby ste zmiernili tlak alebo

drhnutie.
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Technické údaje

Pripojiteľnosť

Bezdrôtová technológia Bluetooth®: Pripojená

čistiaca aplikácia

Príkon

Zdroj napájania: 110 – 220 V

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné

vybitie): 2 a viac týždňov****

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Šampansko-béžový

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Kompatibilita

Kompatibilita so systémom Android: OS

Android 8,0 alebo novší

Kompatibilita so systémom iOS: iPhone s

operačným systémom iOS 13,0 alebo novším

Jednoduché použitie

Telo: Tenký a kompaktný dizajn, Plynulé

dotykové ovládanie

Ukazovateľ stavu batérie: Osvietený indikátor

ikony

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s

jednoduchým nadsadením

Cestovné puzdro: Elegantné, kompaktné

nabíjacie puzdro, Koža vhodná pre vegánov

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync:

Rozsvieti sa ikona pripomienky, Na zaručenie

najlepších výsledkov

Pribalené príslušenstvo

Kefkové nástavce: 1 A3 Premium All-in-One

Telo: 1 DiamondClean Prestige 9900

Prestížne USB nabíjacie puzdro: 1

Nabíjacia základňa: 1

USB kábel: 1

Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Až 15-krát zdravšie

ďasná****

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za

minútu

Charakteristika: Odstraňuje až 20 krát viac

povlaku*

Prínosy pre bielenie zubov: Až o 100 % menej

škvŕn*****

Časovač: BrushPacer a Smartimer

Spätná väzba na použitý tlak: Kruh sa rozsvieti

fialovou farbou, Rukoväť zavibruje, aby

upozornila používateľa

Spätná väzba drhnutia: Kruh sa rozsvieti

jantárovou farbou, Rukoväť zavibruje, aby

upozornila používateľa, Možnosť

zapnutia/vypnutia v aplikácii

Technológia SenseIQ

Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom

čistení

Snímač polohy: Sleduje pokrytie kefky, počas

každého čistenia

Snímač drhnutia: Navádza k nižšej intenzite

drhnutia

3D mapa úst: Zdôrazňuje chýbajúce miesta

Adaptívna intenzita: Prispôsobuje úroveň

intenzity, pri príliš silnom tlaku

Umelá inteligencia: Deteguje a synchronizuje

čistenie

Aplikácia Sonicare s A.I.

Podpora čistenia v reálnom čase:

Personalizované odporúčania, Správa o

pokroku za deň/mesiac/rok

Prispôsobiteľné režimy: Clean, White+, Zdravie

ďasien, Deep Clean, Sensitive

Softvérová podpora

Aktualizácie softvéru: Spoločnosť Philips

ponúka príslušné aktualizácie softvéru po dobu

2 rokov od dátumu zakúpenia.

* oproti manuálnej zubnej kefke

* * oproti manuálnej zubnej kefke za 6 týždňov

* ** v laboratórnom teste oproti manuálnej zubnej kefke

* *** založené na 2 periódach dvojminútového čistenia v

štandarnom režime
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