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Zubní kartáček pro kompletní péči o zuby a dásně

Můžete se cítit sebejistě díky 100% péči

Kartáček DiamondClean Smart umožňuje kompletní péči o ústní dutinu. Čtyři

vysoce výkonné kartáčkové hlavice vám dovolí zaměřit se na všechny oblasti

zdraví zubů a dásní a technologie Smart Sensor vám poskytne přizpůsobenou

zpětnou vazbu a rady.

Proven to improve oral health

Odstraní až 10krát více plaku* a zajišťuje hloubkové čištění

Až 7x zdravější dásně* během pouhých 2 týdnů

Odstraňuje až o 100 % více skvrn** za pouhé 3 dny

Užívejte si dlouhotrvající svěží dech

Personalized in-app coaching to perfect brushing

Navádí vás při čištění a upozorňuje na vynechaná místa

Navede vás zpět na místa, která jste vynechali, pro zajištění 100% pokrytí

Začněte se lépe starat o problematické oblasti

Upozorní vás, když na zuby příliš tlačíte

Navede vás, abyste zmírnili drhnutí

Optimize your brushing

Hlavice kartáčku automaticky vybere optimální nastavení

Využijte hlavici kartáčku co nejúčinněji

Vyberte si z 5 režimů a 3 nastavení intenzity
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Přednosti

Rozlučte se s plakem

Nasaďte hlavici C3 Premium Plaque Defense

pro zajištění unikátního hloubkového čištění.

Jemná flexibilní vlákna na stranách hlavice se

přizpůsobí tvaru každého zubu a zajišťují tak

4x větší kontakt s povrchem*** a odstranění až

10x více plaku z obtížně dostupných oblastí*.

Péče o vaše dásně

Nasaďte hlavici G3 Premium Gum Care pro

vylepšení zdraví dásní. Její menší velikost a

cílená vlákna zajišťují jemné, ale účinné

vyčištění podél linie zubů a dásní, kde vznikají

onemocnění dásní. Je klinicky prokázáno, že

hlavice zajišťuje až o 100 % méně zánětů

dásní* a až 7krát zdravější dásně během

pouhých dvou týdnů používání.*

Bělejší zuby, rychle

Nasaďte hlavici W3 Premium White, která

vám pomůže odstranit povrchové skvrny a

dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že

díky hustě osázeným centrálním vláknům pro

odstranění skvrn hlavice odstraní až o 100 %

více skvrn během pouhých tří dnů.**

Hlavice na čištění jazyka TongueCare+

Nasaďte hlavici TongueCare+ a můžete jemně

eliminovat zápach způsobený bakteriemi

v pórech vašeho jazyka. 240 speciálně

rozmístěných vláken MicroBristles pronikne

do vyvýšenin a rýh na vašem jazyku a

odstraní bakterie a nečistoty vedoucí ke

špatnému dechu. V kombinaci se sprejem na

jazyk BreathRx dosáhnete skvělého vyčištění

a velmi svěžího dechu.

Nevynechá ani místečko

Aplikace Philips Sonicare vás upozorní, až

dosáhnete dokonalého vyčištění, a poradí

vám, jak si zuby čistit lépe a důkladněji.

Funkce TouchUp

Pokud při čištění zubů vynecháte nějaké

místečko, funkce TouchUp aplikace vám

ukáže, kam se vrátit, abyste měli jistotu, že

pokaždé dosáhnete kompletně čistého chrupu.

Nastavení oblastí zaměření a cíle

Máte v ústech nějaká problematická místa, na

které vás upozornil zubní lékař? Pomůžeme

vám je zvýraznit na 3D mapě vašich úst v

aplikaci a připomeneme vám, abyste těmto

oblastem věnovali více pozornosti.

Příliš velký tlak?

Pravděpodobně si ani nemusíte všimnout,

když při čištění zubů vyvíjíte příliš velký tlak,

ale DiamondClean Smart si toho všimne.

Pokud vyvíjíte příliš velký tlak, světelný

kroužek na konci těla začne blikat. Tím vás

jemně upozorní, že byste měli tlak zmírnit, a

nechat to vše na hlavici kartáčku. 7 z 10 lidí

uvádí, že jim tato funkce pomohla lépe čistit

zuby.

Jen snadno

Když používáte elektrický kartáček, můžete

nechat práci na něm. V těle kartáčku je

zabudovaný senzor pohybů, který vás jemně

upozorní, že byste měli zmírnit. Díky tomu

můžete vylepšit techniku čištění a zuby si

vyčistit šetrněji a účinněji.
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Specifikace

Design a provedení

Barva: Bílá

Možnosti připojení

Bezdrátová technologie Bluetooth®: Aplikace

pro čištění zubů

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Technické údaje

Provozní doba (od plného nabití do vybití):

14 dní******

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Kompatibilita

Kompatibilita se systémem Android: Android

OS 8.0 nebo vyšší

Kompatibilita se systémy iOS: Zařízení

iPhone se systémem iOS 13.0 nebo novějším

Snadné použití

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací

hlavice kartáčku

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Indikátor baterie: Prosvětlená ikona udává

životnost baterie

Displej: Osvětlený displej

Rozpoznání kartáčkové hlavice: Synchronizace

s optimálním režimem

Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky,

ikona připomenutí se rozsvítí

Balení obsahuje

Rukojeť: 1 DiamondClean Smart

cestovní pouzdro: Nabíjecí cestovní pouzdro s

USB

Kartáčkové hlavice: 1 kartáčková hlavice C3

Premium Plaque Defense, 1 kartáčková

hlavice G3 Premium Gum Care, 1 kartáčková

hlavice W3 Premium White, 1 hlavice na

čištění jazyka TongueCare+

Nabíjecí sklenice: 1

Výkon čištění

Výkon: Odstraňuje až 10x více plaku*

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Až 7x zdravější dásně****

Časovač: Technologie BrushPacer a

Smartimer

Bělící účinky: Až o 100 % méně skvrn*****

Kontrola tlaku: Nachové zabarvení kroužku,

Vibrace těla kartáčku jako upozornění

TouchUp: Zajišťuje 100% pokrytí

Režimy

3 intenzity: Vysoká, Střední, Nízká

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Deep Clean+: Unikátní hloubkové čištění

Gum Health: Speciální pozornost věnovaná

stoličkám

TongueCare+: Pro dlouho trvající svěží dech

White+: Odstraňuje povrchové skvrny

Párování režimů BrushSync

C3 Premium Plaque Defense: Kompatibilní s

režimem Clean

Kartáčková hlavice G3 Premium Gum Care:

Kompatibilní s režimem Gum Health

Kartáčková hlavice W3 Premium White:

Kompatibilní s režimem White+

Hlavice na čištění jazyka TongueCare+:

Kompatibilní s režimem TongueCare

Technologie Smart Sensor

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak

čištění

Polohový senzor: Sleduje a vylepšuje pokrytí

Tlakový senzor: Návod na redukci drhnutí

3D mapa úst: Zvýrazní problémová místa

TouchUp: Pro řešení vynechaných míst

Snímač polohy: Navigace do oblastí, které

jste vynechali

Softwarová podpora

Aktualizace softwaru: Společnost Philips

nabízí příslušné aktualizace softwaru po dobu

2 let od data zakoupení.

* Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček

* * ve srovnání s manuálním zubním kartáčkem s kvalitní

bělicí pastou na zuby

* ** ve srovnání s DiamondClean

* *** v režimu Gum Health oproti manuálnímu zubnímu

kartáčku v průběhu 2 týdnů

* **** po 3 dnech používání v režimu White+ oproti

manuálnímu zubnímu kartáčku

* ****** založeno na dvou periodách dvouminutového

čištění ve standardním režimu
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