Elektrische tandenborstel
met SenseIQ
Sonicare 9900 Prestige

Onze meest geavanceerde
tandenborstel
SenseIQ: analyseert, past aan,
verzorgt
Alles-in-één opzetborstel
Sonicare-app met AItechnologie

Buitengewone mondverzorging voor u
HX9992/12

met SenseIQ
Sonicare 9900 Prestige met SenseIQ-technologie is onze meest geavanceerde
elektrische tandenborstel. Hij combineert onze bewezen sonische technologie
met intelligentie, detecteert de omstandigheden en past zich aan voor een
complete verzorging, elke keer weer.
Ontworpen voor u
Slank en compact ontwerp
Altijd de juiste verzorging met SenseIQ
Past zich in realtime aan wanneer u te hard poetst
Realtime feedback over hoe u poetst
SenseIQ: analyseert, past aan, verzorgt
Detecteert uw poetsstijl
Zorgt intuïtief voor uw tanden en tandvlees
Gepersonaliseerd poetsen zonder compromissen
Alles-in-één opzetborstel voor een complete verzorging
Persoonlijke begeleiding via de Philips Sonicare-app
Sonisch poetsen: de allerbeste reiniging
Premium accessoires
Eenvoudig opladen met het minimalistische oplaadstation
Prestige reisetui met USB, die ook handig mee op reis kan
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Kenmerken
SenseIQ-technologie

Persoonlijke begeleiding

Sonicare-app krijgt u bovendien advies op
maat en persoonlijke tips om uw tanden nog
beter te poetsen.
Zorgt voor uw mondhygiëne

Tijdens het poetsen meet de SenseIQtechnologie tot wel 100 keer per seconde uw
poetsdruk, poetsbeweging, poetsduur en waar
u bent geweest. De tandenborstel past de
intensiteit aan als u te hard poetst. Met de
intelligentie van SenseIQ gebruikt u altijd de
juiste poetsstand. Helpt u om beter te kunnen
poetsen, wel zo gemakkelijk.
Premium alles-in-één opzetborstel

De Philips Sonicare-app is gebaseerd op
kunstmatige intelligentie en werkt in perfecte
harmonie met de tandenborstel. Gebruik de
app om te begeleid te poetsen met informatie
in realtime over poetsdruk, poetsbeweging,
poetsduur en waar u nog kunt poetsen. Bekijk
voortgangsrapporten per dag, week, maand en
jaar. Ontvang persoonlijke aanbevelingen en
praktische stappen om beter te poetsen.
Tegelijkertijd houdt de automatische
synchronisatie de poetsgegevens up-to-date
in de app, zelfs wanneer als de app tijdens het
poetsen niet in de buurt is.

De Philips Sonicare 9900 Prestige is speciaal
voor u ontworpen. De geavanceerde
technologie is helemaal op u afgestemd en is
moeiteloos te gebruiken, zodat u nauwelijks
doorhebt dat hij er is. Gelukkig spreken de
resultaten voor zich.
Bewezen sonisch poetsen

Detecteert uw poetsstijl

Poets zonder compromissen met de A3
Premium alles-in-één opzetborstel — onze
beste borstel ooit. De borstelharen staan in
een speciﬁeke hoek en verwijderen zo tot wel
20x meer tandplak, zelfs op moeilijk
bereikbare plekken*. Driehoekige uiteinden
verwijderen tot 100% meer vlekken in minder
dan twee dagen*** en de langere borstelharen
zorgen voor een grondige reiniging van uw
tandvlees, dat tot 15x gezonder wordt in slechts
zes weken**. Een complete verzorging zonder
van opzetborstel te hoeven veranderen. Wist u
dat opzetborstels minder eﬀectief worden na 3
maanden gebruik? Onze BrushSync™-functie
kan u eraan herinneren wanneer het bijna tijd
is om ze te vervangen.

Tijdens het poetsen meet de Philips Sonicare
9900 Prestige met sensoren de druk die je
uitoefent, de beweging en waar u hebt
gepoetst — tot 100 keer per seconde. De
sensoren houden ook in de gaten hoe lang en
hoe vaak u poetst.

Verwijder tandplak met onze sonische
tandenborstel - onze standaard op het gebied
van eﬀectieve en zachte reiniging. Met 62.000
borstelbewegingen per minuut wordt uw
tandpasta en vloeistof tussen de tanden door
gestuwd, en reinigt u zelfs moeilijk bereikbare
plaatsen. Daardoor voelt uw mond uitzonderlijk
fris en schoon aan.
Realtime feedback

Past zich in realtime aan u aan

De meesten van ons oefenen te veel druk uit
tijdens het poetsen. Daarom past onze
tandenborstel automatisch de intensiteit aan
wanneer u te hard poetst. Met de gratis Philips

U merkt misschien niet wanneer u te hard
poetst of begint te schrobben, maar uw
tandenborstel wel. De lichtring aan het einde
van het handvat herinnert u eraan om minder
druk te zetten of te stoppen met schrobben.
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Speciﬁcaties
Connectiviteit
Bluetooth®-technologie:

Draadloze
tandenpoetsapp

Verbonden

Vermogen
Stroomvoorziening: 110-220 V
Technische speciﬁcaties
Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):
2+ weken****
Batterij: Oplaadbaar
Batterijtype: Lithium-ion
Ontwerp en afwerking
Kleur: Donkerblauw
Service
Garantie: 2 jaar beperkte garantie
Compatibiliteit
Compatibiliteit met Android: Android 8.0 of
hoger
Compatibel met iOS: iPhones met iOS 13.0 of
hoger
Gebruiksgemak
Batterij-indicator: Verlicht pictogram
Handvat: Slank en compact ontwerp, Naadloze
bediening via aanraking
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Speciﬁcaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Handelsmerken zijn het
eigendom van Koninklijke Philips N.V.
en hun respectieve eigenaren.

Compatibel met handvat: Gemakkelijk
opklikbare opzetborstels
Reisetui: Elegante, compacte oplaadcase,
Zachte afwerking
BrushSync-vervangingsherinnering:
Herinneringsicoon gaat branden, om altijd de
beste resultaten te garanderen
Meegeleverde artikelen
Handvat: 1 Sonicare 9900 Prestige
Opzetborstels: 1 A3 Premium alles-in-één
Prestige USB-oplaadcase: 1
Charger base: 1
USB-kabel: 1
Reinigingsprestaties
Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min
Prestaties: Verwijdert tot 20x meer tandplak*
Gezondheidsvoordelen: Tot 15x gezonder
tandvlees**
Timer: BrushPacer en SmarTimer
Wittere tanden: Tot 100% minder vlekken***
Feedback bij te veel druk: Ring gaat paars
branden, Laat het handvat trillen om de
gebruiker te waarschuwen
Feedback over schrobben: Ring gaat geelgoud
branden, Laat het handvat trillen om de
gebruiker te waarschuwen, Optie om in/uit te
schakelen in app
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SenseIQ-technologie
Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te
hard poetst
Positiesensor: Houdt bij waar u gepoetst hebt,
voor elke poetsbeurt
Schrobsensor: Waarschuwt wanneer er te hard
wordt geschrobd
3D-mondkaart: Markeert gemiste gedeeltes
Adaptieve intensiteit: Past het
intensiteitsniveau aan, wanneer er te veel druk
wordt uitgeoefend
Kunstmatige intelligentie: Detecteert en
synchroniseert poetsbewegingen
Sonicare-app met AI
Realtime advies: Gepersonaliseerde
aanbevelingen, Voortgangsrapport
dag/maand/jaar
Aanpasbare modi: Clean, White+, Gezond
tandvlees, Deep Clean, Sensitive
Software-ondersteuning
Software-updates: Philips biedt relevante
software-updates aan gedurende 2 jaar na de
aankoopdatum.

* in vergelijking met een handtandenborstel
* * in vergelijking met een handtandenborstel in 6 weken
* ** een laboratoriumtest in vergelijking met een
traditionele handtandenborstel
* *** op basis van twee poetsbeurten van twee minuten
per dag in de standaardpoetsstand

