
 

Sähköhammasharja

ja sovellus
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Connected

 

Vinkkejä ja neuvoja

sovelluksessa

Sisäänrakennettu tunnistin

3 harjaustilaa ja 3 tehoasetusta

2 harjaspäätä pakkauksessa

 

HX9192/01

Huipputuloksia älykkäällä hammasharjalla.

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia tavalliseen

hammasharjaan verrattuna*

Sonicare FlexCare Platinum Connected on älykäs sähköhammasharja

sisäänrakennetun tunnistimen kanssa. Sähköhammasharjan nopeat harjausliikkeet

puhdistavat hampaat ja saa aikaan raikkaan tunteen suussa, ihan kuin olisit juuri

matkalla kotiin suuhygienistiltä. Tuote on sovelluksella tuettu, joka tarkkailee

hampaiden harjaus tapojasi ja antaa palautetta ja neuvoja. FlexCare Platinum on

uuden sukupolven sähköhammasharja.

Seuraa harjaustietoja ja opastaa käytön aikana

Ilmoittaa, jos harjaat liian voimakkaasti

Seuraa ja tehostaa harjaamista

Sonicare-sovellus antaa käyttäjäkohtaista palautetta

TouchUp tarjoaa toisen mahdollisuuden puhdistaa väliin jääneet kohdat

Ole aina perillä harjaspään tehokkuudesta

Ala huolehtia ongelmakohdista paremmin

Opastusta harjauksen hienosäätöön

Täydellinen puhdistustulos Philips Sonicare -hammasharjalla

Muokattava harjauskokemus

Mukailee hampaita ja ikeniä ja tarjoaa perusteellisemman puhdistuksen

Sopii elämäntyyliisi

Dynaaminen puhdistus takaa paremman suun terveyden

Ajastin kannustaa perusteelliseen harjaamiseen
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Kohokohdat

Paikannusanturi

FlexCare Platinum Connectedin

paikannusanturi näyttää, mistä olet harjannut

liian vähän. Jos sinulta jää säännöllisesti

joitakin kohtia harjaamatta, paikannusanturi

ilmoittaa niistä sinulle.

Paineanturi

Et ehkä itse huomaa, jos harjaat liian

voimakkaasti, mutta FlexCare Platinum

Connected pitää sinut ajan tasalla. Jos käytät

liikaa voimaa, hammasharjan intuitiivinen

paineanturi värisyttää kahvaa hellävaraisesti,

jotta tiedät harjata pehmeämmin.

Tutkimusten mukaan seitsemän kymmenestä

harjaajasta vähensi onnistuneesti

harjausvoimaa paineanturin ansiosta.

Touch Up

Jos sinulta jää jokin kohta huomaamatta

harjauksen aikana, Philips Sonicare -sovellus

tarkkailee toimintaasi ja tarjoaa

mahdollisuuden paikata tilanne. TouchUp-

toiminto antaa opastusta henkilökohtaisten

harjaustietojesi perusteella, jotta voit

välittömästi käsitellä väliin jääneet kohdat ja

saavuttaa täydellisen lopputuloksen.

Henkilökohtainen opastus

FlexCare Platinum Connected antaa sinun

asettaa päivittäiset tavoitteet ja seurata

edistymistäsi. Sonicare-sovellus ylläpitää

harjaustietohistoriaa, joten voit helposti

tarkastella suorituksiasi. Sovelluksen

henkilökohtainen opastus, vinkit ja

ilmoitukset auttavat sinua parantamaan

harjaustekniikkaasi. Voit jopa jakaa

edistymisraportin hammaslääkärisi kanssa.

Painopisteet

Jos hammaslääkärisi on havainnut suussasi

tiettyjä kohtia, jotka vaativat erityistä

huomiota plakin muodostumisen, ikenien

vetäytymisen tai muiden ongelmien vuoksi,

FlexCare Platinum Connected auttaa niiden

käsittelyssä. Voit korostaa ne Sonicare-

sovelluksen henkilökohtaisessa suukartassa,

ja se muistuttaa sinua kiinnittämään niihin

erityistä huomiota harjatessasi.

Harjaspään tehokkuuden seuranta

Harjaspäät kuluvat kuukausien

normaalikäytön aikana ja menettävät

jäykkyyttään. Sonicare-sovellus sisältää

älykkään harjaspään tehomonitorin, jolla voit

seurata harjaspään tehokkuutta harjausajan

ja -voiman perusteella. Se kertoo, milloin on

aika vaihtaa harjaspää, jotta voit nauttia

jatkossakin parhaasta lopputuloksesta. Voit

jopa tilata vaihtopään suoraan sovelluksesta.

Kolme harjaustilaa, kolme tehoasetusta

FlexCare Platinum Connected tarjoaa kolmen

tehoasetuksen ja harjaustilan ansiosta

optimaalista mukavuutta ja tehokasta

puhdistusta. Käytä Clean-tilaa loistavaan

jokapäiväiseen puhdistukseen tai White-tilaa

värjäytymien poistoon. Jos sinun tarvitsee

kiinnittää erityistä huomiota ongelmakohtiin,

Deep Clean tarjoaa erinomaisia tuloksia. Voit

asettaa tehon Low-, Medium- tai High-

tasolle oman makusi mukaan. Parhaan

lopputuloksen saat, kun tehotaso on korkea.

AdaptiveClean-harjaspää

AdaptiveClean on ainoa sähköhammasharjan

pää, joka seuraa hampaidesi ja ikeniesi

yksilöllisiä muotoja. Harjaspää pystyy

pehmeiden joustavien kumisivujen ansiosta

myötäilemään jokaista kaarretta. Se poistaa

plakkia jopa 10 kertaa enemmän kuin

tavallinen hammasharja. Harjaspään

seuratessa ienrajaa se vaimentaa liiallista

harjausvoimaa, jotta ikeniä käsitellään

hellävaraisesti.
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Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen

Liitännät

Langaton Bluetooth®-tekniikka: Yhdistetty

harjaussovellus

Virta

Jännite: 110-220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 2 viikkoa

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Yhteensopivuus

Android-yhteensopivuus: Android-puhelimet,

Bluetooth 4.0 -yhteensopivat tablet-laitteet

iOS-yhteensopivuus: iPad (3. sukupolvi tai

uudempi), iPhone 4S tai uudempi, jossa iOS7-

käyttöjärjestelmä

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun

tilan

Näyttö: Valaistu näyttö

Harjausaika: Jopa 2 viikkoa

Pakkauksen sisältö

Rungot: 1 FlexCarePlatinum Connected

Harjaspäät: 1 x AdaptiveClean, 1 InterCare

Standard -harjaspää

Laturi: 1

Kuljetuslaukku: 1

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 10 kertaa

enemmän plakkia*

Terveysedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo

kahdessa viikossa

Paineanturi: Varoittaa rungon värinällä

Valkaiseva ominaisuus: Auttaa poistamaan

tummentumia luonnollisesti

Ajastin: BrushPacer ja SmarTimer

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

3 tehoa: Matala, M, Korkea

Valkoinen: Poistaa tummentumia

Syväpuhdistus: Perusteellinen syväpuhdistus

* Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja
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