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A nossa melhor escova de dentes para cuidados

orais completos

Sinta-se confiante, com cobertura a 100%

A DiamondClean Smart é a nossa melhor escova de dentes para cuidados

completos. Quatro cabeças de escova de alto desempenho permitem-lhe

concentrar-se em todas as áreas da sua saúde oral, e a nossa tecnologia Smart

Sensor proporciona-lhe feedback e orientação personalizados.

Proven to improve oral health

Remove até 10x mais placa bacteriana* para uma limpeza profunda

Gengivas até 7x mais saudáveis* em apenas 2 semanas

Remova até 100% mais manchas** em apenas 3 dias

Orientação personalizada na aplicação para uma escovagem perfeita

Oferece orientações para a escovagem e indica quais as áreas por escovar

Leva-o de volta aos locais onde não escovou para uma cobertura a 100%

Comece a tratar melhor das áreas mais problemáticas

Alerta-o quando está a escovar com demasiada força

Orienta-o de forma a reduzir a força da escovagem

Optimize your brushing

As cabeças das escovas selecionam automaticamente as definições ideais

Certifique-se de que aproveita ao máximo a cabeça da escova

Escolha entre 4 modos e 3 definições de intensidade

Copo de carregamento Premium e estojo de viagem
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Destaques

Diga adeus à placa bacteriana

Encaixe a cabeça de escova C3 Premium

Plaque Control para sentir a nossa experiência

de limpeza mais profunda. Com faces laterais

macias, as cerdas contornam o formato da

superfície de cada dente, de modo a conseguir

uma superfície de contacto 4x maior*** e

remover até 10x mais placa das áreas difíceis

de alcançar*.

Cuide das suas gengivas

Encaixe a cabeça de escova G3 Premium Gum

Care para melhorar a saúde das suas gengivas.

O seu tamanho menor e as cerdas destinadas

à linha das gengivas proporcionam uma

lavagem suave, mas eficaz, ao longo da linha

das gengivas, onde as doenças gengivais

começam. Foi comprovado clinicamente que

consegue 100% menos inflamação das

gengivas* e gengivas até 7x mais saudáveis em

apenas duas semanas.*

Dentes mais brancos, rápido

Encaixe a cabeça de escova W3 Premium

White para remover as manchas de superfície

e revelar o seu sorriso mais branco. Com as

suas cerdas densas da zona central de

remoção de manchas, foi comprovado

clinicamente que remove até 100% mais

manchas em apenas três dias.**

Nunca falhe um local

A aplicação Philips Sonicare permite-lhe saber

se alcançou uma limpeza profunda e oferece-

lhe orientações que ajudam a escovar os

dentes de forma mais eficaz e consciente.

Função TouchUp

Se tiver falhado algum ponto enquanto

escovava os dentes, a função TouchUp da

nossa aplicação mostra-lhe esse ponto. Assim,

pode voltar para uma segunda passagem e ter

a certeza de que a limpeza fica completa,

sempre.

Áreas a ter em atenção e definição de

objetivos

O seu dentista indicou-lhe algumas áreas a ter

em atenção? Vamos destacá-las no mapa em

3D da sua boca da aplicação e lembrá-lo de

que deve ter um cuidado especial com elas.

Demasiada pressão?

Poderá não notar que está a escovar com

demasiada força, mas a sua escova

DiamondClean Smart nota. Se aplicar

demasiada pressão, o anel de luz na

extremidade da pega pisca. Trata-se de um

lembrete simples para aliviar a pressão e

deixar a cabeça da escova fazer o trabalho. 7

em cada 10 pessoas consideraram que esta

função os ajudou a escovarem melhor os seus

dentes.

Simples e fácil

Com uma escova de dentes elétrica, é a escova

que faz o trabalho. Incorporámos um sensor da

força de escovagem na pega que ativa um

lembrete simples para aliviar a pressão. Desta

forma, poderá melhorar a sua técnica e

conseguir uma lavagem mais suave e eficaz.
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Especificações

Conetividade

Tecnologia sem fios Bluetooth®: Aplicação de

escovagem conectada

Potência

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): 14 dias******

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Branco

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Compatibilidade

Compatibilidade Android: telemóveis Android,

tablets com Bluetooth 4.0

Compatibilidade iOS: iPad 3.ª geração ou

superior, iPhone 4S ou superior, com o iOS7 ou

superior

Fácil de utilizar

Pega: Design ergonómico esguio

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova

de encaixe fácil

Indicador de bateria: Ícone iluminado indica a

carga da bateria

Visor: Visor iluminado

Reconhecimento da cabeça da escova:

Sincroniza-se com o modo ideal

Lembrete de substituição: Para garantir

sempre os melhores resultados, o ícone de

aviso acende-se

Itens incluídos

Pega: 1 DiamondClean Smart

Cabeças de escova: 1 C3 Premium Plaque

Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3

Premium White

Estojo de viagem: Estojo de viagem Premium

Carregador de copo: 1

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 62 000 movimentos da

escovagem/min.

Performance: Remove até 10x mais placa

bacteriana*

Benefícios para a saúde: Gengivas até 7x mais

saudáveis****

Benefícios de branqueamento: Até 100%

menos manchas*****

Temporizador: BrushPacer e SmarTimer

Resposta da pressão: O anel acende-se a roxo,

A pega vibra para alertar o utilizador

TouchUp: Garante 100% de cobertura

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excecional

3 intensidades: Elevada, Média, Baixa

Limpeza profunda+: Para uma limpeza

profunda revigorante

Saúde das gengivas: Atenção especial aos

molares

Branco+: Para eliminar manchas da superfície

Emparelhamento do modo BrushSync

C3 Premium Plaque Control: Emparelha-se

com o modo Clean

G3 Cabeça de escova Premium Gum Care:

Emparelha-se com o modo Gum Health

Cabeça de escova W3 Premium White:

Emparelha-se com o modo White+

Tecnologia de sensor inteligente

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a

escovar com demasiada força

Sensor de localização: Regista e melhora a

cobertura

Sensor de escovagem: Orienta-o de forma a

reduzir a força da escovagem

Mapa em 3D da boca: Destaca as áreas com

problemas

TouchUp: Para regressar aos locais onde não

escovou

Sensor de posição: Indica quais as áreas por

escovar

Assistência ao software

Atualizações de software: A Philips oferece

atualizações de software relevantes durante

2 anos após a data de compra.

* Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma

escova de dentes manual

* * em comparação com uma escova de dentes manual

com uma das melhores pastas de dentes branqueadoras

* ** em comparação com a DiamondClean

* *** no modo Gum Health em comparação com uma

escova de dentes manual durante 2 semanas

* **** após um período de 3 dias de utilização no modo

White+ em comparação com uma escova de dentes

manual

* ***** com base em dois períodos de escovagens de dois

minutos por dia, no modo padrão
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