
 

Elektrinis dantų
šepetėlis su „SenseIQ“

Sonicare 9900

Prestige

 

Mūsų pažangiausias dantų
šepetėlis

„SenseIQ“ jaučia, prisitaiko,

rūpinasi

Šepetėlio galvutė „All-in-One“

Su DI veikianti „Sonicare“

programėle

 

HX9992/11

Individualiai jums pritaikyta išskirtinė priežiūra

su „SenseIQ“

„Sonicare 9900 Prestige“ su „SenseIQ“ technologija yra mūsų pažangiausias dantų

šepetėlis. Jis papildė mūsų patikrinto veiksmingumo „Sonic“ technologiją dar

didesniu išmanumu, todėl jis jaučia ir prisitaiko prie jūsų valymo metu taip, kad

užtikrintų visapusišką ir tinkamą burnos priežiūrą.

Designed around you

Dailios ir kompaktiškos konstrukcijos

Always get it right with SenseIQ

Prisitaiko prie jūsų realiu laiku, kai valote per stipriai

Intuityviai rūpinasi dantimis ir dantenomis

Tikralaikės rekomendacijos ir patarimai valymo metu

Technologija „SenseIQ“ jaučia, prisitaiko, rūpinasi

Jaučia, kaip valotės

Personalized clean without compromise

Šepetėlio galvutė „All-in-One“ visapusiškai priežiūrai

Individualios rekomendacijos programėlėje „Philips Sonicare“

„Sonic“ - efektyvaus, bet švelnaus valymo technologija

Premium accessories

Paprastas krovimas su minimalistiniu stovu ir pagrindu

Kelioninis dėklas „Prestige“ su USB skirtas stilingoms kelionėms
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Ypatybės

„SenseIQ“ technologija

Kai valotės dantis, technologija „SenseIQ“

jaučia spaudimą, judesius, nustato nuvalytą

plotą ir dar daugiau iki 100 k. per sekundę.

Tuomet, jei spaudžiate per stipriai, ji pritaiko

intensyvumą. Dėl „SenseIQ“ išmanaus valymo

režimuose nebelieka spėliojimo, todėl laikui

bėgant priežiūra tampa itin lengva, o valymas

– geresnis.

Šepetėlio galvutė „Premium All-in-One“

Valykite dantis nepriekaištingai su „A3

Premium All-in-One“ šepetėlio galvute. Mūsų

visų laikų geriausia galvutė su kampu

pakreiptais šereliai padeda pašalinti iki 20 k.

daugiau apnašų net sunkiai pasiekiamose

vietose*. Trikampės šerelių viršūnėlės pašalina

iki 100 % daugiau dėmių greičiau nei per dvi

dienas***. O ilgesni šereliai pasiekia giliai

esančias dantenas, kurios tampa iki 15 k.

sveikesnės vos per šešias savaites**. Ir visa tai

net nekeičiant šepetėlio galvučių. Ar žinojote,

kad šepetėlių galvutės tampa mažiau

efektyvios po 3 naudojimo mėnesių? Mūsų

„BrushSync™“ funkcija gali priminti, kai ateis

laikas keisti galvutę.

Rūpinasi jūsų burnos sveikata

„Philips Sonicare DiamondClean Prestige

9900“ sukurtas galvojant apie jus. Ši

pažangiausia technologija puikiai jums tinka, ją

naudosite be pastangų ir ji bus vargiai

pastebima. Laimei, viską parodo rezultatai.

Individualios rekomendacijos

Programėlė „Philips Sonicare“ veikia su

dirbtiniu intelektu ir tobuloje harmonijoje su

dantų šepetėliu. Naudokite ją, kad gautumėte

tikralaikių valymo rekomendacijų dėl

spaudimo, judesių, valomo ploti, trukmės ir

dažnio. Peržiūrėkite dienos, savaitės, mėnesio

ar metų progreso ataskaitas. Sužinokite

individualių rekomendacijų ir patarimų, kad

geriau valytumėte dantis. Tuo tarpu naudojant

automatinį sinchronizavimą, valymo duomenys

bus nuolat atnaujinami programėlėje, net jei

nesivalote dantų su programėle šalia savęs.

Prisitaiko prie jūsų realiu laiku

Dauguma mūsų valydamiesi per daug

spaudžiame. Todėl mūsų dantų šepetėlis

automatiškai reguliuoja intensyvumą, kai per

stipriai spaudžiate. Naudodami nemokamą

„Philips Sonicare“ programėlę gausite

individualių patarimų bei rekomendacijų, kad

valytumėtės geriau.

Jaučia, kaip valotės

Kai valotės, „Philips Sonicare DiamondClean

Prestige 9900“ naudoja jutiklius spaudimui,

valymo judesiams ir valymo plotui nustatyti iki

100 k. per sekundę. Jutikliai taip pat stebi, kiek

ilgai ir kaip dažnai valotės dantis.

Įrodytas valymo efektyvumas su „Sonic“

Nuvalykite apnašas naudodami „Sonic“ –

mūsų efektyvaus ir švelnaus valymo

technologiją. Valant dantis, šepetėlis atlieka iki

62 000 judesių ir dinaminis skysčio poveikis

padeda išvalyti net sunkiai pasiekiamas vietas,

kad burnoje jaustumėte išskirtinę gaivą ir švarą.

Tikralaikės rekomendacijos ir patarimai

Galite nepastebėti, kad valote per stipriai ar

atliekate sukamuosius judesius ranka, tačiau

dantų šepetėlis tai pastebės. Rankenos gale

esantis šviečiantis žiedas švelniai primins

nespausti ar netrinti.
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Specifikacijos

Prijungimo galimybė

„Bluetooth®“ belaidė technologija: Valymo

programa prisijungus

Maitinimas

Maitinimo šaltinis: 110–220 V

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki

išsikrovusio): Daugiau nei 2 savaitės****

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Auksinė šampano

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Suderinamumas

Suderinamumas su „Android“: „Android“ OS

8.0 arba naujesnė versija

Suderinamumas su „iOS“: „iPhones“ su „iOS“

13.0 arba naujesne versija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Aptakios ir kompaktiškos

konstrukcijos, Sklandus jutiklinis valdymas

Baterijos indikatorius: Šviečiančios

piktogramos indikatorius

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos

šepetėlio galvutės

Kelioninis dėklas: Dailus, kompaktiškas

įkrovimo dėklas, Veganams tinkama oda

„BrushSync“ keitimo priminimas: Pradeda

šviesti priminimo piktograma, kad visada

užtikrintų geriausius rezultatus

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 „DiamondClean Prestige 9900“

Šepetėlių galvutės: 1 „A3 Premium All-in-One“

USB įkrovimo dėklas „Prestige“: 1

Įkroviklio pagrindas: 1

USB laidas: 1

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

„Performance“: Pašalina iki 20 k. daugiau

apnašų*

Nauda sveikatai: Iki 15 k. sveikesnės dantenos**

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmarTimer“

Balinamoji nauda: Iki 100 % mažiau dėmių***

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Žiedas

užsidega violetine spalva, Naudotojas

įspėjamas rankenėlės vibravimu

Trynimo informacija: Žiedas šviečia gintarine

spalva, Naudotojas įspėjamas rankenėlės

vibravimu, Galimybė įjungti / išjungti programą

„SenseIQ“ technologija

Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai

Padėties jutiklis: Stebi nuvalomą plotą,

kiekvieno valymo metu

Trynimo jutiklis: Padeda sumažinti trynimą

3D burnos schema: Paryškina praleistas vietas

Pritaikomas intensyvumas: Reguliuoja

intensyvumą,, kai per daug spaudžiama

Dirbtinis intelektas: Nustato ir sinchronizuoja

valymą

Programa „Sonicare“ su DI

Tikralaikės rekomendacijos: Individualios

rekomendacijos, Dienos / mėnesio / metų

progreso ataskaita

Individualiai pritaikomi režimai: „Clean“,

„White+“, Dantenų sveikata, „Deep Clean“,

„Sensitive“

Programinės įrangos palaikymas

Programinės įrangos naujiniai: „Philips“ siūlo

atitinkamus programinės įrangos naujinius 2

metų po pirkimo datos.

* palyginti su rankiniu dantų šepetėliu

* * palyginti su rankiniu dantų šepetėliu per 6 savaites

* ** laboratorijoje atlikti tyrimai palyginti su paprastu

dantų šepetėliu

* *** pagrįsta dviejų min. valymo procedūromis du kartus

per dieną, taikant standartinį režimą
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