elektrinis dantų šepetėlis
su programėle
„DiamondClean 9000“
Paprastas prijungiamasis
valymas
Integruotas spaudimo jutiklis
Išmanus šepetėlio galvutės
atpažinimas
4 režimai, 3 intensyvumai
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Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
Baltesni dantys vos per 1 dieną****
Geriausių balinimo rezultatų pasieksite naudodami dailų „Philips Sonicare“
elektrinį dantų šepetėlį. Pradėkite naudoti „Philips Sonicare“.
Enjoy a stylish and user-friendly design
Paprasta įkrauti ir priderinti
DiamondClean users experience improved oral health
Negailestinga apnašoms, švelni dantenoms
Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų* ir giliai valo
Let the DiamondClean 9000 adapt to your needs
Individualiems poreikiams pritaikytas valymas
Leidžia suprasti, jei spaudžiate per stipriai
„BrushSync“ automatiškai parenka jums tinkamiausią režimą
Visada žinokite, kada reikia keisti šepetėlio galvutes
Stay on track with a personalized progress report
Pradėkite ugdyti sveikus įpročius ir jų laikykitės
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Ypatybės
Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų*

„Sonicare“, asmeninė progreso ataskaita
padeda nenukrypti ir pamatyti, kiek bėgant
laikui patobulėjote.

Integruotas spaudimo jutiklis

4 režimai, 3 intensyvumai

Žinokite, kad su „C3 Premium Plaque Control“
šepetėlio galvute išvalote kiek tik įmanoma
giliausiai. Minkšti, lankstūs šereliai išsilenkia
pagal dantų kontūrus, todėl sąlytis su
paviršiumi yra 4 k. didesnis** ir sunkiai
pasiekiamose vietose pašalinama iki 10 k.
daugiau apnašų.
„C3 Premium Plaque Control“

„DiamondClean 9000“ komplektuojami su
„Clean“, „White+“, „Gum Health“ ir „Deep
Clean+“ režimais, kad būtų pasirūpinta valymo
poreikiais. Režimas „Clean“ skirtas išskirtiniam
kasdieniam valymui, „White+“ – dėmėms
šalinti, „Gum Health“ valo dantenas švelniai,
tačiau veiksmingai, o „Deep Clean+“ išsiskiria
gaiviu, giliu valymu. Yra trys intensyvumo
nustatymai, todėl galite rinktis nuo didesnio
nustatymo, kad valymas būtų geresnis, iki
žemesnio nustatymo jautresnei burnai.

Galite nepastebėti, kad valote per stipriai,
tačiau „DiamondClean 9000“ tai pastebės. Jei
reikės sumažinti spaudimą valant, dantų
šepetėlis skleis pulsuojantį garsą. Tai priklauso
nuo galvutės, tad leiskite šepetėlio galvutei
atlikti savo darbą. 7 iš 10 žmonių teigė, kad ši
funkcija padėjo jiems geriau valyti dantis.
„BrushSync“ šepetėlio galvutės keitimo
priminimas

„BrushSync“ funkcija
„C3 Premium Plaque Control“ šepetėlio galvutė
skirta išvalyti giliausiai. Minkšti, lankstūs šonai
ir šereliai tobulai išlinksta pagal
dantų kontūrus, todėl sąlytis su paviršiumi yra
4 k. didesnis ir lengviau išvalo sunkiai
pasiekiamas vietas*.
Progreso ataskaita
Su išmaniomis šepetėlių galvutėmis
užtikrinama, kad naudosite tinkamą režimą ir
intensyvumą, kad išvalytumėte kiek įmanoma
geriausiai. Pvz., naudojate „W3 Premium
White“ šepetėlio galvutę. Jūsų „DiamondClean
9000“ „BrushSync“ technologija automatiškai
sinchronizuos šepetėlio galvutę su „White+“
režimu, kad būtų lengviau balinti dantis.
„DiamondClean 9000“ teikia rekomendacijas,
kaip pagerinti ir išlaikyti sveikus valymo
įpročius tarp odontologinių patikrų. Integruoti
išmanieji jutikliai praneša, kai per daug
spaudžiate, o sujungus valymą su programėlę

Laikui bėgant visos šepetėlių galvutės
susidėvi, todėl norėsite stebėti savąją, kad
įsitikintumėte, jog ji vis dar puikiai valo. Mūsų
„BrushSync“ technologija stebi, kiek laiko
naudojate šepetėlio galvutę ir kaip stipriai
valote. Ant rankenos esantis „BrushSync“
pakeitimo priminimas ir trumpas pyptelėjimas
atkreipia dėmesį, kai ateina laikas pakeisti
galvutę.
Ilgai veikianti baterija

Vieną kartą įkrovus ir reguliariai naudojant,
„DiamondClean 9000“ veiks iki dviejų
savaičių.
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Speciﬁkacijos
Prijungimo galimybė
„Bluetooth®“

belaidė technologija: Valymo

programa prisijungus
Maitinimas
Įtampa: 110–220 V
Techniniai duomenys
Baterija: Pakartotinai įkraunama
Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki
išsikrovusio): 14 dienų***
Baterijos tipas: Ličio jonų
Dizainas ir apdaila
Spalva: Rausva aukso spalva
Techninė priežiūra
Garantija: 2-jų metų ribota garantija
Suderinamumas
Suderinamumas su „Android“: „Android“
telefonai, Planšetiniai kompiuteriai su
„Bluetooth 4.0“ funkcija
Suderinamumas su „iOS“: 3-ios kartos „iPad“

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Speciﬁkacijos gali būti keičiamos be
įspėjimo. Prekių ženklai yra
„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų
atitinkamų savininkų nuosavybė.

arba naujesnis, „iPhone 4S“ arba naujesnis, su
„iOS7“ arba naujesne versija, su „iOS7“
operacine sistema

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmarTimer“
Atsakomoji reakcija į spaudimą: Naudotojas
įspėjamas rankenėlės vibravimu

Lengva naudoti
Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
Rankenos suderinamumas: Lengvai
tvirtinamos šepetėlio galvutės
Pakeitimo priminimas: Kad visada užtikrintų
geriausius rezultatus, užsidega priminimo
piktograma

Režimai
„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien
3 intensyvumo nustatymai: Aukštas, Žemas,
Vidutinis
„Deep Clean+“: Suteikia gaivinantį giluminį
valymą
„Gum Health“: Švelniai, bet veiksmingai išvalo
dantenas
„White+“: Skirtas pašalinti dėmes

Pridėti priedai
Rankenėlė: 1 „DiamondClean 9000“
Šepetėlių galvutės: 1 „C3 Premium Plaque
Control“
Kelioninis dėklas: USB įkroviklis-kelioninis
dėklas
Stiklinis kroviklis: 1
Įkroviklio pagrindas: 1
Valymo veiksmingumas
Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.
„Performance“: Pašalina iki 10 kartų daugiau
apnašų*
Balinamoji nauda: Pabalina dantis per 1 dieną*

Išmanioji jutiklinė technologija
„BrushSync“ keitimo priminimas: Visada
žinokite, kada, keisti šepetėlio galvutes
Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per
stipriai
Technologija „BrushSync“: Sujungia išmaniąją
rankeną su, išmaniąja šepetėlio galvute
Programinės įrangos palaikymas
Programinės įrangos naujiniai: „Philips“ siūlo
atitinkamus programinės įrangos naujinius 2
metų po pirkimo datos.

Išleidimo data 2022‑07‑11
Versija: 5.5.1

www.philips.com

* daugiau nei rankinis dantų šepetėlis
* * lyginama su „DiamondClean“
* ** dvi minutes trunkantis dantų valymas, du kartus per
dieną
* *** veikiant „White+“ režimu su geriausia balinamąja
dantų pasta ir lyginant su rankiniu dantų šepetėliu

