Philips Prestige 9900
Periuţă de dinţi electrică cu
SenseIQ

Periuţa noastră cea mai avansată
SenseIQ detectează și se
adaptează
Cap de periere multifuncţional
Aplicaţie Sonicare cu AI
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Îngrijire de excepţie personalizată pentru tine
cu SenseIQ
Sonicare 9900 Prestige cu tehnologie SenseIQ este cea mai avansată periuţă de dinţi electrică a
noastră. Dispunând de funcţii personalizate, se adaptează întotdeauna la tine. Perfecţionând
tehnologia noastră sonică cu inteligenţă, detectează şi se adaptează pentru o îngrijire completă.
Concepute pentru tine
• Design elegant și compact
Obţine rezultate mereu consecvente cu SenseIQ
• Se adaptează la tine în timp real când periajul este prea intens
• Feedback în timp real privind periajul
• Tehnologia SenseIQ detectează, se adaptează și oferă îngrijire
• Îţi detectează stilul de periere
• Îţi îngrijește intuitiv dinţii și gingiile
Curăţare personalizată fără compromisuri
• Cap de periere multifuncţional pentru îngrijire completă
• Îndrumări personalizate de la aplicaţia Philips Sonicare
• Periaj sonic: clasa supremă de curăţare eficientă
Accesorii premium
• Încărcare ușoară cu suport și bază minimaliste
• Toc de transport premium cu USB pentru stil oriunde
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Repere

Tehnologie SenseIQ
În timp ce îţi periezi dinţii, tehnologia SenseIQ
detectează presiunea, mișcarea, acoperirea și
altele de până la 100 de ori pe secundă.
Adaptează apoi intensitatea dacă apeși prea
tare. Inteligenţa SenseIQ elimină efortul din
modurile de periere, astfel încât să beneficiezi
de îngrijire fără efort și un periaj mai bun în
timp.
Cap de periere multifuncţional premium
Curăţă-ţi dinţii fără compromisuri cu capul de
periere multifuncţional A3 Premium. Cel mai
bun model al nostru de până acum are peri
înclinaţi pentru a ajuta la îndepărtarea a până la
de 20 de ori mai multă placă bacteriană chiar și
din zonele greu accesibile*. Vârfurile
triunghiulare elimină cu până la 100 % mai
multe pete în mai puţin de două zile***. Iar
perii mai lungi curăţă în profunzime pentru
gingii până la de 15 ori mai sănătoase în doar
două săptămâni**. Toate acestea fără a
schimba capul de periere. Știai că: după 3 luni
de utilizare, capetele de periere devin mai puţin
eficiente? Funcţia noastră BrushSync™ îţi
poate reaminti când este aproape timpul să le
înlocuiești.
Îndrumări personalizate
Aplicaţia Philips Sonicare dispune de inteligenţă
artificială și funcţionează în armonie perfectă cu
periuţa de dinţi. Utilizeaz-o pentru a-ţi peria
dinţii cu îndrumări în timp real privind
presiunea, mișcarea, acoperirea, durata și
frecvenţa. Vezi rapoarte de progres după zi,
săptămână, lună și an. Primește recomandări

personalizate și pași sugeraţi pentru un periaj
mai bun. Între timp, sincronizarea automată
menţine datele privind periajul actualizate în
aplicaţie, chiar și atunci când nu ai dispozitivul
mobil lângă tine în timpul periajului.
Îţi detectează stilul de periere
În timp ce îţi cureţi dinţii, Philips Sonicare 9900
Prestige utilizează senzori pentru a detecta
presiunea pe care o aplici, mișcarea de curăţare
și acoperirea – de până la 100 de ori pe
secundă. Senzorii monitorizează totodată
durata și frecvenţa periajului.
Se adaptează la tine în timp real
Majoritatea dintre noi aplică o presiune prea
mare în timpul perierii dinţilor. De aceea,
periuţa noastră de dinţi reglează automat
intensitatea când apeși prea tare. Iar cu
aplicaţia gratuită Philips Sonicare, beneficiezi de
îndrumări adaptate și recomandări
personalizate pentru a-ţi duce periajul la
următorul nivel.
Are grijă de sănătatea ta orală
Philips Sonicare 9900 Prestige este conceput
pentru tine. Tehnologia sa de ultimă generaţie
este în armonie cu tine și atât de ușor de
utilizat, încât nici nu o sesizezi. Din fericire,
rezultatele spun totul.
Periaj sonic dovedit
Îndepărtează placa bacteriană cu tehnologia
sonică – etalonul nostru pentru curăţare
eficientă și delicată. În timpul curăţări dinţilor,
cele până la 62.000 de mișcări de periere și

acţiunea dinamică a fluidului ajută la curăţarea
chiar și a zonelor greu accesibile, lăsându-ţi o
senzaţie excepţional de proaspătă și de curată.
Feedback în timp real
Se poate să nu observi că îţi periezi dinţii prea
apăsat sau îi zgârii, dar periuţa ta de dinţi va
detecta presiunea excesivă. Inelul luminos de
pe capătul mânerului îţi va reaminti discret să
reduci presiunea sau mișcarea de frecare.
Toc de transport premium cu USB
Tocul de transport elegant și compact poate fi
pus în orice geantă pentru confort fără griji
când nu ești acasă. Tocul rezistent este
îmbrăcat în piele ecologică moale. Pentru mai
multă ușurinţă, include un port USB-C integrat
și un cablu de încărcare USB, astfel încât să poţi
reîncărca cu ușurinţă periuţa de dinţi fără a o
scoate din toc.
Încărcare ușoară
Când este timpul să-ţi încarci periuţa de dinţi,
pune-o pur și simplu pe baza de încărcare.
Perfect pentru admirarea designului nou și
modern al periuţei.
Elegantă și compactă
Experienţa Sonicare 9900 Prestige înseamnă
tehnologii eficiente într-un design elegant și
compact. Periuţa de dinţi este cu 18 mm mai
scurtă decât DiamonClean și este realizată din
materiale premium pentru a face acest
dispozitiv luxos plăcut la vedere și la atingere.
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Specificaţii
Conectivitate

• Tehnologia wireless Bluetooth®: Aplicaţia
Connected brushing

Alimentare

• Sursă de alimentare: 110–220 V

Specificaţii tehnice

• Durată de funcţionare (de la Maxim la Descărcat):
2+ săptămâni****
• Baterie: Reîncărcabilă
• Tip baterie: Litiu ION

Design și finisaj

• Culoare: Midnight Blue

Service

• Garanţie: Garanţie 2 ani

Compatibilitate

• Compatibilitate cu Android: Android OS 8.0 sau
versiuni ulterioare
• Compatibilitate iOS: iPhone-uri cu iOS 13.0 sau
versiuni ulterioare

Ușor de utilizat

• Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere cu
aplicare rapidă
• Indicator baterie: Pictogramă iluminată
• Mâner: Design elegant și compact, Control tactil
perfect
• Toc de transport: Toc compact, elegant de
încărcare, Piele ecologică
• Memento de înlocuire BrushSync: Pictograma de
reamintire se aprinde, pentru a asigura întotdeauna
cele mai bune rezultate

Articole incluse

• Mâner: 1 Sonicare 9900 Prestige

•
•
•
•

Capete de periere: 1 A3 Premium All-in-One
Toc de încărcare USB premium: 1
Charger base: 1
Cablu USB: 1

Performanţă de curăţare

• Beneficii pentru sănătate: Gingii până la de 15 ori
mai sănătoase**
• Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe
minut
• Performanţă: Elimină până la de 20 de ori mai multă
placă bacteriană*
• Cronometru: BrushPacer și SmarTimer
• Beneficii de albire: Cu până la 100 % mai puţine
pete***
• Feedback privind presiunea: Inelul iluminează
violet, Mânerul vibrează pentru a te atenţiona
• Feedback privind frecarea: Inelul se aprinde în
portocaliu, Mânerul vibrează pentru a te atenţiona,
Opţiune de activare/dezactivare în aplicaţie

Tehnologie SenseIQ

• Senzor de presiune: Înștiinţează când perierea este
prea intensă
• Senzor de poziţie: Monitorizează acoperirea
periajului, pentru fiecare periaj
• Senzor pentru mișcarea de frecare: Oferă
îndrumări pentru a reduce mișcarea de frecare
• Hartă 3D a gurii: Evidenţiază zonele omise
• Intensitate adaptivă: Reglează nivelul de intensitate,
când se aplică prea multă presiune
• Inteligenţă artificială: Detectează și sincronizează
periajul

Aplicaţia Sonicare cu AI

• Îndrumări în timp real: Recomandări personalizate,
Raport de progres pe zi/lună/an
• Moduri personalizabile: Clean, White+, Sănătatea
gingiilor, Deep Clean, Sensitive
•
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* comparativ cu o periuţă manuală
* * comparativ cu o periuţă manuală în 6 săptămâni
* ** la testul de laborator faţă de o periuţă de dinţi manuală
* *** pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul standard

