Sonična električna
zobna ščetka z aplikacijo
DiamondClean Smart
Prilagojeno svetovanje
Senzorji pametne glave ščetke
Pametno prepoznavanje glave
ščetke
5 načinov, 3 intenzivnosti

Celovit sistem za bolj zdravo ustno votlino
Naša najboljša zobna ščetka s tehnologijo pametnega
HX9954/57

senzorja
Poskrbite za popolne rezultate čiščenja s ščetko DiamondClean Smart. Ni vam več
treba ugibati, saj lahko v realnem času pridobite povratne informacije in
prilagojene nasvete za popolnoma čiste in bele zobe, zdrave dlesni in svež dah.
To ni le zobna ščetka, ampak celovita rešitev za ustno nego.
Dokazano izboljšuje zdravje ust
Za globinsko čiščenje odstrani do 10-krat več zobnih oblog*
Do 7-krat bolj zdrave dlesni* v samo 2 tednih
Odstranite do 100 % več madežev** v samo 3 dneh
Uživajte v dolgotrajnem svežem dahu
Prilagojeni nasveti v aplikaciji za popolne rezultate ščetkanja
Usmeri vas na zgrešena mesta za popolno ustno nego
Opozori vas, če pri ščetkanju pritiskate premočno
Začnite bolje skrbeti za težavna področja
Vodi vas pri ščetkanju in označuje izpuščene predele
Poskrbi za zmanjšanje drgnjenja
Izboljšajte ščetkanje
Enostavno in elegantno polnjenje – doma in na poti
Glave ščetke samodejno izberejo optimalne nastavitve
Izbirajte med 5 načini in 3 nastavitvami intenzivnosti
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Značilnosti
Poslovite se od zobnih oblog

goste osrednje ščetine za odstranjevanje
madežev odstranijo do 100 % več madežev v
samo treh dneh.**

Ne zgrešite niti enega kotička

Strgalo za jezik TongueCare+

Pritrdite glavo ščetke Premium Plaque Control
C3 in doživite najgloblje čiščenje. Zahvaljujoč
mehkim in prilagodljivim stranicam se ščetine
prilagodijo obliki površin zob in zagotavljajo 4krat boljši stik s površino***, poleg tega pa
odstranijo do 10-krat več zobnih oblog na težko
dostopnih mestih*.
Nega vaših dlesni

Z aplikacijo Philips Sonicare točno veste, kdaj
dosežete temeljito čiščenje, in pridobite
nasvete, kako se izpopolniti in postati bolj
pozorni pri ščetkanju.
Pritrdite strgalo za jezik TongueCare+ in nežno
odstranite bakterije, ki povzročajo slab zadah,
iz por vašega jezika. Strgalo ima 240 posebno
zasnovanih mikro ščetin, ki čistijo med
izboklinami in vboklinami jezika ter
odstranjujejo bakterije in ostanke hrane, ki
povzročajo slab zadah. Strgalo uporabite v
kombinaciji z našim antibakterijskim razpršilom
BreathRx za vrhunsko čiščenje in izrazito svež
dah.
Pomembna področja in nastavitev cilja

Pritrdite glavo ščetke Premium Gum Care G3 in
izboljšajte zdravje dlesni. Manjša velikost in
usmerjene ščetine za rob dlesni omogočajo
nežno, a učinkovito čiščenje ob dlesni, kjer se
lahko začne bolezen dlesni. Klinično je
dokazano, da glava ščetke zagotavlja do 100 %
manj vnetij dlesni* in do 7-krat bolj zdrave
dlesni v samo dveh tednih.*
Hitreje do bolj belih zob

Pritrdite glavo ščetke Premium White W3, da
odstranite površinske madeže in dosežete
najbolj bel nasmeh. Klinično je dokazano, da

Nič lažjega kot to

Ob uporabi električne zobne ščetke vse delo
opravi ščetka. V ročaj smo vgradili senzor
drgnjenja, ki vas nežno opomni, da morate
manj drgniti. Tako lahko izboljšate tehniko in
dosežete nežnejše in učinkovitejše čiščenje.
Združevalni način BrushSync

Vas je zobozdravnik opozoril na težavne
predele? Označili jih bomo v 3D-prikazu ust v
vaši aplikaciji in vas opomnili, da morate tem
predelom posvetiti več pozornosti.

Se sprašujete, kateri način in intenzivnost sta
pravšnja za vas? Odgovor je na dlani. Mikročip
v glavi ščetke zobni ščetki DiamondClean
Smart pove, katero nastavitev uporabljate. Če
torej pritrdite glavo ščetke za nego dlesni, vaša
zobna ščetka izbere optimalni način in
intenzivnost, da zagotovi nežno in učinkovito
nego vaših dlesni. Pritisniti morate samo gumb
za vklop.
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Speciﬁkacije
Zasnova in izdelava
Barva: Modra

optimalnim načinom
Opomnik za zamenjavo: Za stalno
zagotavljanje najboljših rezultatov, opozorilna
ikona zasveti

Povezljivost
Brezžična tehnologija Bluetooth®: Aplikacija,
ki se poveže z zobno ščetko
Napajanje
Napetost: 110–220 V
Tehnične speciﬁkacije
Baterija: Za polnjenje
Čas delovanja (od polne do prazne): 14
dni******
Vrsta baterije: Litij-ionska
Servis
Garancija: 2-letna omejena garancija
Združljivost
Podpora za Android: Android OS 8.0 ali
novejša različica
Podpora za iOS: Naprave iPhone s sistemom
iOS 13.0 ali novejšo različico
Enostavna uporaba
Združljivost ročaja: Enostavno pritrdljive glave
ščetke
Indikator baterije: Osvetljena ikona prikazuje
stanje baterije
Ročaj: Tanka ergonomska zasnova
Zaslon: Osvetljen zaslon
Prepoznavanje glave ščetke: Sinhronizira se z
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Priloženi predmeti
Potovalna torbica: Potovalna polnilna torbica
USB
Ročaj: 1 x DiamondClean Smart
Držalo za glavo ščetke: 1
Glave ščetke: 1 x C3 Premium Plaque Control, 1
x G3 Premium Gum Care, 1 x W3 Premium
White, 1 x strgalo za jezik TongueCare+
Polnilni kozarec: 1
Učinkovitost čiščenja
Hitrost: Do 62.000 gibov ščetke/min
Zmogljivost: Odstrani do 10-krat več zobnih
oblog*
Pozitivni vplivi na zdravje: Do 7-krat bolj
zdrave dlesni****
Prispeva k bolj belim zobem: Do 100 % manj
madežev*****
Časovnik: BrushPacer in SmarTimer
Povratne informacije o pritisku: Obroč zasveti
vijolično, Z vibriranjem ročaja opozarja
uporabnika
TouchUp: Zagotavlja popolno ustno nego
Načini
3 intenzivnosti: Visoka, Srednja, Nizka
Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo
Deep Clean+: Za poživljajoče globoko čiščenje

Zdrave dlesni: Posebno posvečanje pozornosti
kočnikom
TongueCare+: Za dolgotrajen svež dah
White+: Za odstranjevanje površinskih
madežev
Združevalni način BrushSync
Glava ščetke C3 Premium Plaque Control:
Združi se z načinom Clean
Glava ščetke G3 Premium Gum Care: Združi se
z načinom Gum Health
Glava ščetke W3 Premium White: Združi se z
načinom White+
Strgalo za jezik TongueCare+: Združi se z
načinom TongueCare
Tehnologija pametnega senzorja
Senzor pritiska: Opozori, ko je ščetkanje
premočno
Senzor lokacije: Beleži in izboljšuje ustno
nego
Senzor drgnjenja: Poskrbi za zmanjšanje
drgnjenja
3D-prikaz ust: Označi težavne predele
TouchUp: Za čiščenje zgrešenih mest
Podpora za programsko opremo
Posodobitve programske opreme: Družba
Philips nudi ustrezne posodobitve programske
opreme v obdobju 2 let od datuma nakupa.

* Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna
ščetka
* * v primerjavi z ročno zobno ščetko ob uporabi vodilne
zobne paste za beljenje zob
* * v primerjavi s ščetko DiamondClean
* *** v načinu Gum Health v primerjavi z ročno zobno
ščetko v obdobju 2 tednov
* **** po 3 dneh uporabe v načinu White+ v primerjavi z
ročno zobno ščetko
* **** pri dveh dvominutnih ščetkanjih dnevno v
standardnem načinu

