
 

Szónikus elektromos

fogkefe dupla csomag

DiamondClean 9000

 

Egyszerű fogmosás az

alkalmazással

Beépített nyomásérzékelő

Intelligens kefefej-felismerés

4 üzemmód, 3 intenzitási szint

 

HX9914/55 Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át

Fehérebb fogak már 1 napon belül*

A Philips Sonicare legjobb fehérítőteljesítménye a legelegánsabb szónikus

elektromos fogkefében. Váltson Philips Sonicare-re!

Élvezze a stílusos és felhasználóbarát kialakítást

Egyszerű tölteni, és stílusával elvarázsolja a felhasználót

Jobb szájhigiénia a DiamondClean használatával

Kemény a fogkővel, gyengéd az ínnyel

Akár 10-szer annyi lepedéket távolít el* az alapos tisztításért

A DiamondClean 9000 az Ön igényeihez igazodik

Személyre szabott fogmosási élmény

Túl erős rányomás esetén figyelmeztet

A BrushSync automatikusan kiválasztja az Önnek legmegfelelőbb üzemmódot

Mindig tudni fogja, mikor cserélje ki a fogkefefejet

Kövesse nyomon az előrehaladását a személyre szabott jelentéssel

Térjen át az egészséges szokásokra, és építse be őket a napirendjébe
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Fénypontok

Akár 10-szer annyi lepedéket távolít el*

A C3 Premium Plaque Control kefefejjel

biztos lehet benne, hogy a lehető

legalaposabb tisztítást kapja. A puha,

rugalmas oldalak és sörték tökéletesen

követik a fogak körvonalait, így 4-szer

nagyobb felülettel érintkeznek**, és akár 10-

szer több fogkövet is képesek eltávolítani a

nehezen elérhető helyeken.

Előrehaladás jelentése

A DiamondClean 9000 útmutatást nyújt

Önnek az egészséges fogmosási szokások

javításához és fenntartásához. A beépített

intelligens érzékelők tudatják, ha túl nagy

nyomást fejt ki, és a fogmosási Sonicare

alkalmazással történő követésével hozzáfér a

folyamatjelentéshez is, amely segít nyomon

követni, hogy mennyit fejlődött az idő

múlásával.

4 üzemmód, 3 intenzitási szint

A DiamondClean 9000 a Clean, a White+, a

Gum Health és a Deep Clean+ funkciókkal

minden fogmosási igényről gondoskodik. A

Clean üzemmód a mindennapos (ám nem

mindennapi hatékonyságú) tisztításra, a

White+ a foltok eltávolítására, a Gum Health

a fogíny gyengéd, mégis hatékony

tisztítására, a Deep Clean+ pedig az élénkítő

mélytisztításra szolgál. A három intenzitás

révén lehetősége nyílik, hogy válasszon a

nagyobb tisztítóerővel járó magasabb és az

érzékenyebb szájüregekhez javasolt

alacsonyabb fokozat között.

BrushSync módpárosítás

Az intelligens kefefejek garantálják, hogy Ön

a lehető legjobb tisztítás eléréséhez

megfelelő üzemmódot és intenzitást

használja. Például tegyük fel, hogy W3

Premium White kefefejet használ. A

DiamondClean 9000 BrushSync

technológiája automatikusan szinkronizálja a

fogkefefejet White+ móddal, így segít

fehéríteni fogait.

Beépített nyomásérzékelő

Talán még Ön sem veszi észre, hogy túl

erősen mossa a fogát, de a DiamondClean

9000 ezt is észleli. Ha csökkentenie kell a

nyomást, a fogkefe pulzáló hangot fog kiadni.

Ekkor hagyja, hogy a fogkefefej végezze a

munkáját. 10 emberből 7 úgy találta, hogy

ennek a funkciónak köszönhetően

hatékonyabb fogmosóvá vált.

BrushSync csere-emlékeztető

Idővel minden kefefej elkopik, ezért

rendszeresen ellenőrizze a kefefej állapotát,

és azt, hogy megfelelően tisztít-e. BrushSync

technológiánk nyomon követi, hogy mennyi

ideje használja a kefefejet, és hogy milyen

keményen súrolt azzal. A markolaton

található BrushSync csereemlékeztető és egy

rövid sípolás jelzi, hogy ideje kicserélni a

fejet.

Hosszú élettartamú akkumulátor

A DiamondClean 9000 fogkefe normál

használat mellett akár két hétig is kibírja

egyetlen töltéssel.

C3 Premium Plaque Defense

A Premium Plaque Defense kefefejet úgy

tervezték, hogy az eddigi legalaposabb

tisztítást végezze. A puha, rugalmas oldalak

és sörték tökéletesen követik a fogak

körvonalát, így 4-szer nagyobb felülettel

érintkeznek, és a nehezen elérhető helyeket

is segítik a tisztítást*.
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Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

Bluetooth® vezeték nélküli technológia:

Fogmosási alkalmazás

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): 14 nap***

Akkumulátor: Újratölthető

Akkumulátor típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Kompatibilitás

Android-kompatibilis: Android telefonok,

Bluetooth 4.0-kompatibilis táblagépek

iOS-kompatibilis: 3. generációs iPad vagy

újabb, iPhone 4S vagy újabb, iOS7 vagy újabb

operációs rendszerrel, iOS7 operációs

rendszerrel

Egyszerű használat

Markolat kompatibilitás: Könnyen

rápattintható kefefejek

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Csere-emlékeztető: Így mindig a legjobb

eredményt nyújthatja, az emlékeztető ikon

világítani kezd

Tartozékok

Markolat: 2 DiamondClean 9000

Kefefejek: 2 C3 Premium Plaque Defense

Pohártöltő: 1

Charger base: 2

Fogmosási teljesítmény

Teljesítmény: Akár 10-szer annyi lepedéket

távolít el*

Időzítő: BrushPacer és SmarTimer

Nyomásvisszajelzés: A markolat rezgésével

figyelmezteti a használót

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

3 intenzitási szint: Magas, Alacsony, Közepes

Deep Clean+: Az élénkítő mélytisztításért

Egészséges íny: Különös figyelemmel az

őrlőfogakra

White+: A felületi lerakódások eltávolításáért

Intelligens érzékelőtechnológia

BrushSync csere-emlékeztető: Mindig tudni

fogja, mikor, cserélje ki a kefefejeket

Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén

figyelmeztet

BrushSync technológia: az intelligens

kefefejet, Összeköti az intelligens markolatot

és

* több mint egy kézi fogkefe

* ** naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve
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