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Appen ger dig råd och

rekommendationer

Inbyggd smart sensor

3 lägen, 3 intensitetsnivåer

Två borsthuvuden medföljer

 

HX9192/01

Smart tandborstning. Överlägsna resultat.
Tar bort upp till tio gånger mer plack och ger ett friskare

tandkött*

Sonicares FlexCare Platinum Connected är en smart eltandborste med inbyggd

sensor och tillhörande app som hjälper dig få renare, fräschare mun och en frisk

andedräkt. De högfrekvent svepande rörelserna i Sonicares teknologi ger dig en

frisk känsla av renhet, som om du precis kommit från tandhygienisten! Appen

analyserar dina tandborstvanor och ger skräddarsydda råd och

rekommendationer. FlexCare Platinum Connected är den nya generationens

eltandborste!

Track your brushing with real-time guidance

Varnar dig när du borstar för hårt

Spåra och förbättra din borstning

Sonicare app delivers personalized feedback

En andra chans att borsta fläckar som du missat med TouchUp

Lär dig om borsthuvudets effektivitet

Ta bättre hand om problemområden

Den hjälp du behöver för att förbättra dina rutiner

Philips Sonicare’s deepest, most complete clean

En personligt anpassad tandborstning

Formas efter tänder och tandkött för en djupare rengöring

Utformat för att passa in i din livsstil

Dynamisk rengöring för bättre munhälsa

Timer hjälper dig att borsta noggrant
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Funktioner

Lokaliseringssensor

FlexCare Platinum Connecteds

lokaliseringssensor visar var du borstar för

lite. Om det finns fläckar som du ofta missar

när du borstar tänderna uppmärksammar

lokaliseringssensorn dig om detta.

Trycksensor

Du kanske inte märker om du borstar för hårt,

men FlexCare Platinum Connected gör det.

Om du borstar för hårt gör den intuitiva

trycksensorn så att tandborstskaftet pulserar

lite så att du vet exakt när du ska borsta lite

mjukare. I studier lyckades 7 av 10 personer

som borstar tänderna för hårt minska sitt

borsttryck tack vare trycksensorn.

Touch Up

Om du råkar missa några fläckar när du

borstar tänderna spårar Philips Sonicare-

appen din borstning och ger dig chansen att

borsta där igen. TouchUp ger anpassad

vägledning baserat på dina personliga

borstningsdata så att du omedelbart kan

borsta eventuella missade fläckar och få en

mer komplett rengöring.

Personliga rekommendationer

Med FlexCare Platinum Connected kan du

ställa in dagliga mål och följa dina framsteg. I

Sonicare-appen finns en historik över dina

borstningsdata, så att du enkelt kan granska

din borstning. Med personliga

rekommendationer, tips och varningar från

appen kommer din borstningsteknik med

tiden att bli bättre. Du kan också dela med

dig av dina framsteg med din tandläkare eller

tandhygienist.

Fokusområden

Om din tandläkare eller tandhygienist

informerar dig om specifika ställen i munnen

som behöver mer fokus på grund av plack,

inflammation eller något annat kan FlexCare

Platinum Connected hjälpa dig att ta itu med

dessa problemområden. Du kan markera

dessa fläckar i din anpassade munkarta i

Sonicare-appen som en påminnelse om att ge

dem den extra omsorg de behöver varje gång

du borstar tänderna.

Borsthuvudets prestationsmonitor

Vid normal användning i några månader slits

borsthuvuden gradvis ut och förlorar sin

styvhet. Sonicare-appen inkluderar en smart

prestationsmonitor för borsthuvudet som

spårar borsthuvudets effektivitet baserat på

faktisk borstningstid och borsttryck. Den

upplyser dig om när det är dags att byta

borsthuvud så att du kan fortsätta att få

bästa resultat. Du kan till och med beställa

utbytesborsthuvuden direkt i appen.

Tre lägen, tre intensitetsnivåer

Med tre intensitetsinställningar och tre

rengöringslägen ger FlexCare Platinum

Connected optimal komfort med en ordentlig

djuprengöring. Använd Clean-läget för en

suverän daglig rengöring, eller White-mode

för fläckborttagning. Om du behöver fokusera

lite extra på problemområden ger Deep

Clean-läget enastående resultat. Ställ in

intensiteten till Låg, Medel eller Hög enligt

dina personliga önskemål. Ställ in

intensitetsnivån till hög för bästa resultat.

AdaptiveClean borsthuvud

AdaptiveClean är det enda

eltandborsthuvudet som kan följa dina

tänders och ditt tandkötts unika form. Med

mjuka, flexibla sidor av gummi kan

borsthuvudet följa varje kurva. Det tar bort

upp till 10 gånger mer plack än en vanlig

tandborste. Eftersom borsten följer

tandköttskanten absorberar den borsttryck

som är för kraftigt så att borstningen är

skonsam mot tandköttet oavsett hur du

borstar.



Eltandborste med app HX9192/01

Specifikationer

Design och finish

Färg: Vit

Anslutningar

Trådlös Bluetooth®-teknik: Ansluten

borstningsapp

Effekt

Spänning: 110–220 V

Tekniska specifikationer

Drifttid (full till tom): Upp till 2 veckor

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Kompatibilitet

Kompatibilitet med Android: Android-

telefoner, Bluetooth 4.0-aktiverade

surfplattor

iOS-kompatibilitet: 3:e generationens iPad

eller högre, iPhone 4S eller högre, med

operativsystemet iOS7

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt

knäpps på

Batteriindikator: Lampan visar

batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Teckenfönster: Belyst skärm

Borstningstid: Upp till 2 veckor

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 FlexCarePlatinum Connected

Laddare: 1

Borsthuvuden: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare,

standard

Resefodral: 1

Rengöringsprestanda

Prestanda: Tar bort upp till 10 gånger mer

plack*

Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara

två veckor

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Trycksensor: Handtag som vibrerar för att

varna användaren

Timer: BrushPacer och SmarTimer

Ger synbart vitare tänder: Tar bort fläckar

naturligt

Lägen

Tre intensitetsnivåer: Låg, Medium, Hög

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Djuprengöring: För en stärkande

djuprengöring

Vit: Tar bort missfärgningar

* Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella

tandborstar
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