
 

Elektrische sonische

tandenborstel met app
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Persoonlijke begeleiding

Smart-opzetborstelsensoren

Slimme herkenning van

opzetborstels

4 poetsstanden, 3

intensiteitsniveaus

 

HX9903/13

Compleet systeem voor een gezondere mond

Vertrouw 100% op de beste resultaten

Geniet van de ultieme poetsbeurt met DiamondClean Smart. Ben zeker over uw

mondverzorging dankzij directe feedback en persoonlijke coaching voor sterke,

witte tanden, gezond tandvlees en een frisse adem. Dit is meer dan een

tandenborstel: dit is een complete mondverzorgingsoplossing.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

Verwijdert tot wel 10x meer tandplak* voor een grondige reiniging

Tot wel 7x gezonder tandvlees* in slechts 2 weken

Verwijdert tot wel 100% meer tandaanslag** in slechts 3 dagen

Persoonlijke in-app coaching voor beter tandenpoetsen

U wordt begeleid bij het poetsen en ziet gemiste gebieden

Leidt u terug naar de overgeslagen plekken voor een 100% schoon gebit

Vergeet uw probleemgebieden niet

Waarschuwt u wanneer u te hard drukt

Helpt u om minder te 'schrobben'

Optimaliseer het poetsen

Opzetborstels selecteren automatisch de optimale instellingen

Zorg dat u de opzetborstel optimaal gebruikt

Kies uit 4 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus

Premium oplaadglas en reisetui
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Kenmerken

Tandplak behoort tot het verleden

Klik de C3 Premium Plaque Control-

opzetborstel op het handvat voor onze meest

grondige reiniging. Door de zachte, buigzame

zijkanten volgen de borstelharen het

oppervlak van elke tand waardoor de borstel

de tand 4x beter raakt*** en er tot 10x meer

tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen

wordt verwijderd*.

Zorg voor uw tandvlees

Klik de G3 Premium Gum Care-opzetborstel

op het handvat voor een gezonder tandvlees.

Het kleinere formaat en de tandvleesborstels

reinigen zacht maar effectief langs de

tandvleesrand waar het tandvlees het eerst

ontstoken raakt. Het is klinisch bewezen dat

met deze opzetborstel er 100% minder kans is

op ontstoken tandvlees en het tandvlees

binnen twee weken tot 7 keer gezonder is.*

Snel wittere tanden

Klik de W3 Premium White-opzetborstel op

het handvat om tandaanslag te verwijderen

en uw stralende glimlach terug te toveren.

Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar

geplaatste borstelharen binnen 3 dagen 100%

meer tandaanslag verwijderen.**

Sla nooit meer een plekje over

De Philips Sonicare-app geeft u een seintje

als u uw gebit grondig hebt gereinigd en

helpt u om beter en aandachtiger te poetsen.

Poetscorrectie-functie

Als u tijdens het poetsen van uw tanden een

plekje overslaat, wordt dit door de

Poetscorrectie-functie van de app

aangegeven. Geef dat gedeelte nu uw

aandacht en u weet zeker dat u elke keer uw

gebit 100% poetst.

Aandachtsgebieden en doelen stellen

Heeft uw tandarts aangegeven waar u beter

moet poetsen? Dat wordt ook aangegeven op

de 3D-mondkaart in de app en u krijgt

handige herinneringen.

Poetst u te hard?

U merkt wellicht niet dat u te hard poetst

maar uw DiamondClean Smart ontgaat dat

niet. Als u te hard drukt, gaat de ring aan het

einde van het handvat knipperen en weet u

dat u minder hard moet poetsen. Laat de

borstel het werk doen. 7 van de 10 personen

vonden deze functie handig en gingen

daardoor beter hun tanden poetsen.

Eenvoudiger wordt het niet

Bij een elektrische tandenborstel doet de

borstel het werk. In het handvat zit een

poetssensor die aangeeft dat u minder moet

'schrobben'. Op die manier gaat u niet alleen

beter maar ook zachter en effectiever uw

tanden poetsen.
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Specificaties

Connectiviteit

Draadloze Bluetooth®-technologie:

Verbonden tandenpoetsapp

Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

14 dagen******

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Compatibiliteit

Compatibiliteit met Android: Android-

telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0

Compatibel met iOS: iPad 3e generatie of

hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7 of hoger

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de

levensduur van de batterij aan

Compatibel met handvat: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Handvat: Slank, ergonomisch design

Display: Verlicht display

Herkenning van opzetborstel: Synchroniseert

met de optimale poetsstand

Vervangingsherinnering: Altijd de beste

resultaten, herinneringsicoon gaat branden

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 DiamondClean Smart

Reisetui: Premium reisetui

Opzetborstels: 1 C3 Premium Plaque

Defence, 1 Premium Gum Care, 1 Premium

White

Oplaadglas: 1

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Gezondheidsvoordelen: Tot 7x gezonder

tandvlees****

Prestaties: Verwijdert tot wel 10 keer meer

tandplak*

Timer: BrushPacer en SmarTimer

Wittere tanden: Tot 100% minder aanslag*****

Feedback bij te veel druk: Ring gaat paars

branden, Laat het handvat trillen om de

gebruiker te waarschuwen

Poetscorrectie: Zorgt voor een 100% schoon

gebit

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

3 sterktes: Hoog, Medium, Laag

Deep Clean+: Voor een verkwikkend grondige

reiniging

Gum Health: Speciale aandacht voor kiezen

White+: Verwijdert oppervlaktevlekken

BrushSync-koppeling van poetsstanden

C3 Premium Plaque Defence: Koppelt met de

Clean-poetsstand

G3 Premium Gum Care-opzetborstel: Koppelt

met de Gum Health-poetsstand

W3 Premium White-opzetborstel: Koppelt

met de White+-poetsstand

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te

hard poetst

Locatiesensor: Volgt het poetsen en zorgt

voor een schoon gebit

Schrobsensor: Waarschuwt wanneer er te

hard wordt geschrobd

3D-mondkaart: Geeft probleemgebieden aan

Poetscorrectie: Voor het poetsen van

overgeslagen tanden en kiezen

Positiesensor: Helpt u de gebieden te vinden

die u hebt gemist

* Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een

handtandenborstel

* * vergeleken met een handtandenborstel met een

goede tandpasta voor wittere tanden

* * vergeleken met DiamondClean

* *** in de Gum Health-poetsstand vergeleken met een

handtandenborstel gedurende 2 weken

* **** na 3 dagen in de White+-poetsstand vergeleken

met een handtandenborstel

* **** op basis van twee poetsbeurten van twee minuten

per dag in de standaardpoetsstand
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