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Nem tilsluttet tandbørstning

Indbygget tryksensor

Smart børstehovedsgenkendelse

4 indstillinger, 3 intensiteter

 

HX9911/09

Hvidere og sundere tænder resten af livet

Hvidere tænder på blot 1 dag****

Philips Sonicares bedste blegning med vores mest elegante soniske elektriske

tandbørste. Skift til Philips Sonicare.

Enjoy a stylish and user-friendly design

Nem at oplade og helt igennem stilfuld

DiamondClean users experience improved oral health

Effektiv mod plak, skånsom mod tandkødet

Fjerner op til 10 gange mere plak* og giver en dybderens

Let the DiamondClean 9000 adapt to your needs

Personlig børsteoplevelse

Giver dig besked, hvis du trykker for hårdt med børsten

BrushSync vælger automatisk den bedste tilstand for dig

Hav altid styr på, hvornår dine børstehoveder skal udskiftes

Stay on track with a personalized progress report

Kom i gang, og hold fast i de sunde vaner
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Vigtigste nyheder

Fjerner op til 10 gange mere plak*

Du kan være sikker på, at du får den dybest

mulige rensning med C3 Premium Plaque

Control-børstehovedet. De bløde, fleksible

børstehår er designet til at bøje rundt om

tændernes konturer, hvilket giver 4x større

overfladekontakt** og fjerner op til 10x mere

plak fra svært tilgængelige steder.

C3 Premium Plaque Control

C3 Premium Plaque Control-børstehovedet er

designet til at give dig den dybeste rensning

nogensinde. Bløde, fleksible sider og børstehår

bøjer sig perfekt om dine tænders konturer,

giver 4x større overfladekontakt og hjælper dig

med at nå ind til steder, der er svære at nå*.

Statusrapport

DiamondClean 9000 giver dig den vejledning,

du har brug for til at forbedre og fastholde

sunde børstevaner mellem dine

tandlægebesøg. Indbyggede, smarte sensorer

giver dig besked, når du trykker for hårdt med

børsten, og ved at tilslutte din børsteoplevelse

til Sonicare-appen hjælper en personlig

statusrapport dig med at holde dig på rette

spor, så du kan følge med i, hvor meget du har

forbedret dig over tid.

4 indstillinger, 3 intensiteter

DiamondClean 9000 leveres med Clean,

White+, Gum Health og Deep Clean+, så du kan

opnå den korrekte tandbørstning. Clean-

indstillingen er til effektiv daglig rensning,

White+ fjerner misfarvninger, Gum Health giver

en nænsom, men effektiv rensning af

tandkødet, og Deep Clean+ giver dig en

forfriskende, grundig rensning. Tre intensiteter

giver dig mulighed for at vælge mellem en

højere indstilling for at give din rensning et

boost og en lavere indstilling til mere følsomme

munde.

BrushSync-indstillingsparring

Smarte børstehoveder sikrer, at du bruger den

rigtige tilstand og intensitet, så du får den

bedst mulige rensning. Hvis du f.eks. bruger W3

Premium-børstehovedet, synkroniserer

DiamondClean 9000's BrushSync-teknologi

automatisk dit børstehoved med White+-

tilstanden, så dine tænder bliver hvidere.

Indbygget tryksensor

Du bemærker måske ikke, hvis du børster for

hårdt, men din DiamondClean 9000 gør. Hvis

du børster for hårdt, udsender håndtaget en

pulserende lyd. Dette er en påmindelse om at

lette på trykket og lade dit børstehoved gøre

arbejdet. 7 ud af 10 personer syntes, at denne

funktion har hjulpet dem med at blive bedre til

tandbørstningen.

Påmindelse om at udskifte BrushSync

Alle børstehoveder slides med tiden, så du skal

holde øje med dem for at sikre, at du stadig får

en effektiv rensning. Vores BrushSync-

teknologi registrerer, hvor længe du har brugt

børstehovedet, og hvor hårdt du har børstet.

BrushSync-påmindelsesfunktionen på

håndtaget og kort bip giver dig besked, når det

er tid til at udskifte det.

Langtidsholdbart batteri

Din DiamondClean 9000 holder i op til to uger

på en enkelt opladning ved regelmæssig brug.
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Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

Trådløs Bluetooth®-teknologi: App Forbundet

tandbørstning

Strøm

Spænding: 110-220 V

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Brugstid (fuldt opladet til tom): 14 dage***

Batteritype: Litiumion

Design og finish

Farve: Sort

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner,

Bluetooth 4.0-aktiverede tablets

iOS-kompatibilitet: iPad 3. generation eller

nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7 eller

højere, med iOS7-operativsystem

Brugervenlig

Håndtagskompatibilitet: Børstehoveder, der

nemt klikkes på

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Udskiftningspåmindelse: Sørger altid for de

bedste resultater, Påmindelsesikonet tændes

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 DiamondClean 9000

Børstehoveder: 1 C3 Premium Plaque Control

Rejseetui: Rejseetui til USB-opladning

Glasoplader: 1

Opladningsenhed: 1

Renseydelse

Performance: Fjerner op til 10 gange mere

plak*

Timer: BrushPacer og SmarTimer

Hvidere tænder: Hvidere tænder på blot 1 dag*

Trykfeedback: Håndtaget vibrerer for at

alarmere brugeren

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

3 intensiteter: Høj, Lav, Mellem

Deep Clean+: Giver en forfriskende dybderens

Gum Health: Særlig opmærksomhed omkring

kindtænderne

White+: Fjerner misfarvninger på tænderne

Smart sensorteknologi

Tryksensor: Udsender en alarm, hvis du trykker

for hårdt med børsten

Påmindelse om at udskifte BrushSync: Hav

altid styr på, hvornår, børstehoveder skal

udskiftes

BrushSync-teknologi: smart børstehoved,

Opretter forbindelse mellem smart håndtag og

Softwaresupport

Softwareopdateringer: Philips tilbyder

relevante softwareopdateringer i en periode på

2 år efter købsdatoen.

* * sammenlignet med DiamondClean

* mere end blot en almindelig tandbørste

* ** baseret på to børsteperioder af to minutters varighed

om dagen

* *** i tilstanden White+ med førende blegende tandpasta

i forhold til en almindelig tandbørste
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