Philips Sonicare
DiamondClean Smart
Sonická elektrická zubná
kefka

Osobné rady
Inteligentné senzory hlavice kefky
Inteligentné rozpoznávanie
hlavice
4 režimy, 3 stupne intenzity

Naša najlepšia zubná kefka na komplexnú starostlivosť o chrup

Cíťte sa sebaisto s pokrytím 100 % ústnej dutiny
Kefka DiamondClean Smart je zubná kefka na komplexnú starostlivosť. Štyri kefkové nástavce
s vysokým výkonom vám umožnia sústrediť sa na všetky oblasti zdravia vašej ústnej dutiny. Naša
technológia inteligentných snímačov vám poskytuje prispôsobené usmernenia a spätnú väzbu.
Proven to improve oral health
• Odstráni až 10x viac povlaku* pre hĺbkové čistenie
• Až 7x zdravšie ďasná* už za 2 týždne
• Odstráňte až o 100 % viac povrchových škvŕn už za 3 dni*

HX9903/03

Personalized in-app coaching to perfect brushing
• Nasmeruje vás na očistenie a zvýrazní vynechané miesta
• Vráti vás späť na všetky vynechané miesta, aby ste dosiahli 100 % vyčistenie zubov
• Začnite sa lepšie starať o svoje problémové oblasti
• Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby
• Navádza k nižšej intenzite drhnutia
Optimize your brushing
• Kefkové nástavce s automatickou voľbou optimálnych nastavení
• Využívajte kefkový nástavec naplno
• Vyberte si spomedzi 4 režimov a 3 stupňov intenzity
• Luxusný pohár s integrovanou nabíjačkou a cestovné puzdro
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Sonická elektrická zubná kefka

Osobné rady Inteligentné senzory hlavice kefky, Inteligentné rozpoznávanie hlavice, 4 režimy, 3 stupne intenzity

Hlavné prvky
Rozlúčte sa s povlakom

a odhaľte svoj najbelší úsmev. Je klinicky
dokázané, že vďaka stredovým hustým
vláknam na odstraňovanie povrchových škvŕn
odstráni až o 100 % viac škvŕn len za tri dni.**

Príliš veľa tlaku?

Nikdy nevynechá žiadne miesto

Nasaďte kefkový nástavec Premium Plaque
Defense C3 na redukciu povlaku a zažite to
najintenzívnejšie hĺbkové čistenie. Vďaka
mäkkým a ohybným bokom kefky vlákna
opisujú tvar povrchu každého zubu, čím sa
dosahuje 4-násobne väčšia kontaktná
plocha*** a odstraňuje až 10-násobne viac
povlaku z ťažko dostupných miest*.

Aplikácia Philips Sonicare vás upozorní, keď
dosiahnete dôkladné vyčistenie a naučí vás, ako
lepšie a starostlivejšie používať zubnú kefku.

Starostlivosť pre vaše ďasná

Funkcia TouchUp

Nemusíte si všimnúť, že pri čistení používate
príliš veľkú silu, ale vaša kefka DiamondClean
Smart si to určite všimne. Pri použití príliš
veľkého tlaku sa rozsvieti svetelný kruh na
konci rúčky. Slúži ako upozornenie, aby ste
znížili tlak na zuby a nechali kefkový nástavec
robiť si svoju prácu. 7 z 10 používateľov si
vďaka tejto funkcii zlepšilo techniku čistenia
zubov.
Na jednoduchosti záleží

Nasaďte kefkový nástavec Premium Gum Care
G3 a zlepšite stav vašich ďasien. Tento
nástavec je menší a vlákna cielené na líniu
ďasien jemne ale účinne čistia priestor pozdĺž
línie ďasien, presne v miestach, kde začínajú
ochorenia ďasien. Je klinicky dokázané, že
pomáha znižovať zápaly ďasien až o 100 %*
a ďasná budú až 7x zdravšie len za dva týždne.*

Ak sa stane, že počas čistenia zubov vynecháte
niektoré miesto, funkcia aplikácie TouchUp
vám to ukáže. Môžete sa tak na dané miesto
vrátiť a vyčistiť ho znova a byť si istí, že vaše
zuby sú dokonale vyčistené, pri každom čistení.
Zameranie na oblasti a nastavenie cieľov

Belšie zuby – rýchlo

Nasaďte kefkový nástavec Premium White
W3, odstráňte zo zubov povrchové škvrny

Poukázal váš zubár na niektoré problémové
oblasti? Zdôrazníme ich na vašej 3D mape úst
v aplikácii, ktorá vám pripomenie, aby ste
týmto oblastiam venovali dodatočnú
pozornosť.

Pri používaní elektrickej kefky nechávate
všetku prácu na ňu. Do rúčky sme zabudovali
snímač drhnutia, ktorý vás upozorní, aby ste
znížili intenzitu pohybov. Zlepšíte tým svoju
techniku čistenia a získate jemnejšie a
účinnejšie vyčistenie zubov.
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Technické údaje
Pripojiteľnosť

• Bezdrôtová technológia Bluetooth®: Pripojená
čistiaca aplikácia

Príkon

• Napätie: 110 – 220 V

Technické špecifikácie

• Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné
vybitie): 14 dní******
• Batéria: Nabíjateľná
• Typ batérie: Lítium-iónová

Dizajn a povrchová úprava
• Farba: Biela

• Cestovné puzdro: Prémiové cestovné puzdro
• Nabíjací pohár: 1

Výsledky čistenia

•
•
•
•

Prínosy pre zdravie: Až 7-krát zdravšie ďasná****
Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za minútu
Výkon: Odstraňuje až 10krát 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
• TouchUp: Zaručuje 100 % pokrytie

Režimy

Servis

• Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Kompatibilita

• Kompatibilita so systémom Android: Telefóny so
systémom Android, Tablety s podporou
technológie Bluetooth 4.0
• Kompatibilita so systémom iOS: iPad 3. generácie
alebo novší, iPhone 4S alebo novší, so systémom
iOS7 alebo novším

Jednoduché použitie

• Telo: Štíhly ergonomický tvar
• Ukazovateľ stavu batérie: Podsvietená ikona
ukazuje stav batérie
• Displej: Podsvietený displej
• Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s
jednoduchým nadsadením
• Rozpoznávanie kefkových nástavcov:
Synchronizácia s optimálnym režimom
• Pripomenutie výmeny: Na zaručenie najlepších
výsledkov, rozsvieti sa ikona pripomienky

Pribalené príslušenstvo

• Kefkové nástavce: 1 kefkový nástavec Premium
Plaque Defense C3, 1 kefkový nástavec Premium
Gum Care G3, 1 kefkový nástavec Premium White
W3
• Telo: 1 DiamondClean Smart

•
•
•
•
•

3 stupne intenzity: Vysoká, Stredná, Nízka
Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu
Deep Clean+: Pre osviežujúce hĺbkové čistenie
Gum Health: Špeciálna starostlivosť o stoličky
White+: Odstraňuje povrchové škvrny

Párovanie režimov BrushSync

• Kefkový nástavec Premium Plaque Defense C3:
Párovanie s režimom Clean
• Kefkový nástavec G3 Premium Gum Care:
Párovanie s režimom Gum Health
• Kefkový nástavec W3 Premium White: Párovanie s
režimom White+

Technológia inteligentných senzorov

• Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení
• Lokalizačný snímač: Sleduje a zlepšuje pokrytie
• Snímač drhnutia: Navádza k nižšej intenzite
drhnutia
• 3D mapa úst: Zdôrazňuje problémové miesta
• TouchUp: Venuje pozornosť vynechaným miestam
• Snímač polohy: Navádza na miesta, ktoré ste
vynechali

Softvérová podpora

• Aktualizácie softvéru: Spoločnosť Philips ponúka
príslušné aktualizácie softvéru po dobu 2 rokov od
dátumu zakúpenia.
•
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* Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou
kefkou
* * v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou a kvalitnou bieliacou
zubnou pastou
* * v porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean
* *** v režime Gum Health v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
po 2 týždňoch
* **** po 3 dňoch používania v režime White+ v porovnaní s
manuálnou zubnou kefkou
* **** pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v bežnom režime

