
 

Електрическа четка за
зъби със SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige

 
Най-усъвършенстваната ни четка за
зъби

SenseIQ долавя, адаптира се, грижи
се

Глава за четка "всичко в едно"

Приложение Sonicare с AI

 

HX9992/12
Изключителна грижа, персонализирана за вас,
със SenseIQ
Sonicare 9900 Prestige с технология SenseIQ е най-усъвършенстваната електрическа четка за
зъби. Тя подобрява доказаната ни звукова технология с интелигентност, долавяйки и
адаптирайки се за цялостна грижа за отлични резултати всеки път.

Проектирани по ваша мярка
Елегантен и компактен дизайн

Винаги взимайте правилния избор със SenseIQ
Приспособява се към вас в реално време, когато четкате твърде силно
Обратна връзка за почистването в реално време
Технология SenseIQ, която долавя, адаптира се и се грижи
Долавя начина ви на миене на зъбите
Грижи се интуитивно за зъбите и венците

Персонализирано почистване без компромис
Глава за четка "всичко в едно" за цялостна грижа
Персонализирани напътствия от приложението Philips Sonicare
Звуково миене на зъби: Майсторски урок за ефективно почистване

Първокласни аксесоари
Лесно зареждане с минималистичната стойка и основа
Калъф за пътуване Prestige с USB за стил навсякъде
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Акценти
Технология SenseIQ

Докато си миете зъбите, технологията SenseIQ
регистрира натиска, движението, покритието и други
до 100 пъти в секунда. След това адаптира
интензивността, ако натискате твърде силно.
Интелигентността на SenseIQ извежда
предположенията от режимите на четкане за грижа
и по-добро миене на зъбите с течение на времето.

Premium Глава за четка "всичко в едно"

Почиствайте без компромиси с главата за четка
"всичко в едно" A3 Premium. Най-добрата ни до
момента глава за четка е с косъмчета под ъгъл, които
помагат да се премахне до 20 пъти повече плака
дори в труднодостъпни зони*. Триъгълните върхове
на влакната работят за премахване на до 100%
повече петна за по-малко от два дни***. И по-
дългите косъмчета почистват дълбоко за до 15 пъти
по-здрави венци само за две седмици**. Всичко това,
без да сменяте глави за четка. Знаехте ли че: главите
за четките стават по-малко ефективни след 3 месеца
употреба? Нашата функция BrushSync™ може да ви
напомня, когато е почти време за подмяна.

Персонализирани насоки

Приложението Philips Sonicare се захранва от
изкуствен интелект и работи в перфектна хармония с
четката за зъби. Използвайте го за почистване с
насоки в реално време за натиск, движение,
покритие, продължителност и честота.
Преглеждайте отчетите за напредъка по ден,
седмица, месец и година. Вземете персонализирани
препоръки и стъпки на действия за по-добро
почистване. Междувременно автоматичното
синхронизиране поддържа актуализирани данните за
почистване в приложението дори когато не миете
зъбите си с приложението до вас.

Долавя начина ви на миене на зъбите

Докато си миете зъбите, Philips Sonicare 9900 Prestige
използва сензори за разпознаване на натиска, който
прилагате, почистващото движение и покритието –
до 100 пъти в секунда. Сензорите също така следят
колко дълго и колко често миете зъбите си.

Адаптира се към вас в реално време

Повечето от нас упражняват твърде голям натиск по
време на миене на зъбите. Ето защо нашата четка за
зъби автоматично регулира интензивността, когато
натискате твърде силно. А с безплатното
приложение Philips Sonicare можете да се

възползвате от индивидуални насоки и
персонализирани препоръки, за да изведете миенето
на зъби на следващото ниво.

Грижи се за здравето на усмивката ви

Philips Sonicare 9900 Prestige е проектирана според
нуждите ви. Нейната модерна технология се
синхронизира с вас и е лесна за използване, така че
може и дори да не я забележите. За щастие,
резултатите са налице и казват всичко.

Доказано звуково миене на зъби

Отстранете плаката със звукова технология – нашият
еталон за ефективно и нежно почистване. Докато
миете зъбите си, до 62 000 движения на косъмчета и
динамично действие на течността помагат за
почистване дори на труднодостъпни места,
оставяйки устата ви да се чувства изключително
свежа и чиста.

Обратна връзка в реално време

Може да не забелязвате, когато четкате зъбите си
твърде силно и с голям натиск, но четката за зъби ще
го направи. Светлинният пръстен в края на дръжката
внимателно ще ви напомня да намалите натиска или
търкането.
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Спецификации
Възможности за свързване

Безжична технология Bluetooth®: Свързано
приложение за почистване

Захранване
Електрозахранване: 110-220 V

Технически спецификации
Време за работа (от пълно зареждане до
изтощаване): 2+ седмици****
Батерия: Акумулаторна
Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие
Цвят: Среднощно синьо

Сервиз
Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Съвместимост
Съвместимост с Android: Android OS 8.0 или по-
нова версия
Съвместимост с iOS: iPhones с iOS 13.0 или по-нова
версия

Лесна употреба
Индикатор за батерията: Индикатор със светеща
икона
Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на

главите с щракване
Дръжка: Елегантен и компактен дизайн,
Безпроблемно сензорно управление
Калъф за пътуване: Елегантен, компактен калъф за
зареждане, Веган кожа
Напомняне за смяна BrushSync: Иконката за
напомняне светва,, за да гарантира винаги перфектни
резултати

Включени в комплекта
Дръжка: 1 Sonicare 9900 Prestige
Глави за четка: 1 A3 Premium "всичко в едно"
Калъф с USB зареждане Prestige: 1
Charger base: 1
USB кабел: 1

Работни показатели при почистване
Лечебен ефект: До 15 пъти по-здрави венци**
Работни характеристики: Отстранява до 20 пъти
повече плака*
Скорост: До 62 000 движения на четката/мин
Таймер: BrushPacer и SmarTimer
Предимства на избелването: До 100% по-малко
петна***
Обратна връзка при натиск: Пръстенът светва в
лилаво, Вибрираща дръжка, за да предупреждава
потребителя при по-голям натиск върху зъбите
Обратна връзка за силно търкане: Пръстенът светва
в кехлибарено, Вибрираща дръжка, за да

предупреждава потребителя при по-голям натиск
върху зъбите, Опция за включване/изключване на
приложението

Технология SenseIQ
Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено
силно натискане на четката
Сензор за търкане: Указва за намаляване на
търкането
Сензор за позиция: Проследява покритието на
почистване, за всяка сесия на почистване на зъбите
3D карта на устата: Откроява пропуснати зони
Адаптивна интензивност: Регулира нивото на
интензивност,, когато се прилага твърде голям
натиск
Изкуствен интелект: Разпознава и синхронизира
почистването

Приложение Sonicare с изкуствен интелект
Насоки в реално време: Персонализирани
препоръки, Отчет за напредък по ден/седмица/
година
Персонализируеми режими: Clean, White+, Здраве
на венците, Deep Clean, Sensitive

Поддръжка на софтуер
Актуализации на софтуера: Philips предлага
съответни софтуерни актуализации за период от 2
години след датата на закупуване.

* спрямо ръчна четка за зъби
* * спрямо ръчна четка за зъби за 6 седмици
* ** при лабораторен тест спрямо ръчна четка за зъби
* *** въз основа на два периода от двуминутно миене на ден в

стандартен режим
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