
 

Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα
Sonicare με εφαρμογή

DiamondClean 9000

 
Το σωστό βούρτσισμα γίνεται
πανεύκολο

Ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης

Έξυπνη αναγνώριση κεφαλής

4 λειτουργίες, 3 επίπεδα έντασης

 

HX9911/29 Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
Λευκότερα δόντια σε μόλις 1 ημέρα****
Η κορυφαία λευκαντική απόδοση της Philips Sonicare, τώρα στην πιο κομψή εκδοχή της.
Δοκιμάστε κι εσείς τη Philips Sonicare.

Απολαύστε μια κομψή και φιλική προς τον χρήστη σχεδίαση
Εύκολη φόρτιση και στιγμιαία ενεργοποίηση

Οι χρήστες της DiamondClean παρατηρούν βελτιωμένη στοματική υγεία
Σκληρή με την πλάκα, απαλή με τα ούλα σας
Αφαιρεί έως και 10 φορές περισσότερη πλάκα* για βαθύ καθαρισμό των δοντιών

Αφήστε την DiamondClean 9000 να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας
Εξατομικευμένη εμπειρία βουρτσίσματος
Σας ειδοποιεί όταν πιέζετε πολύ δυνατά
Η λειτουργία BrushSync επιλέγει αυτόματα την καλύτερη ρύθμιση για εσάς
Θα ξέρετε πάντα πότε πρέπει να αντικαταστήσετε τις κεφαλές βουρτσίσματος

Μείνετε ενημερωμένοι με μια εξατομικευμένη αναφορά προόδου
Υιοθετήστε και διατηρήστε υγιεινές συνήθειες
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Χαρακτηριστικά
Αφαιρεί έως και 10 φορές περισσότερη πλάκα*

Η κεφαλή βουρτσίσματος C3 Premium Plaque Control
προσφέρει τον πιο βαθύ δυνατό καθαρισμό των
δοντιών σας. Οι μαλακές, εύκαμπτες τρίχες έχουν
σχεδιαστεί για να προσαρμόζονται τέλεια στο σχήμα
των δοντιών, προσφέροντας 4 φορές μεγαλύτερη
επαφή με την επιφάνεια** και έως και 10 φορές
περισσότερη αφαίρεση της οδοντικής πλάκας από τα
δυσπρόσιτα σημεία.

C3 Premium Plaque Control

Η κεφαλή βουρτσίσματος C3 Premium Plaque Control
έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τον πιο βαθύ
καθαρισμό που έχετε κάνει ποτέ. Οι μαλακές,
εύκαμπτες πλευρές και οι τρίχες προσαρμόζονται
τέλεια στο σχήμα των δοντιών σας, προσφέροντας 4
φορές μεγαλύτερη επαφή με την επιφάνεια και
καθαρίζοντας αποτελεσματικά ακόμα και τα πιο
δυσπρόσιτα σημεία*.

Αναφορά προόδου

Η DiamondClean 9000 παρέχει την καθοδήγηση που
χρειάζεστε για να βελτιώσετε και να διατηρήσετε
υγιεινές συνήθειες βουρτσίσματος μεταξύ των
οδοντιατρικών ελέγχων. Οι ενσωματωμένοι έξυπνοι
αισθητήρες ενημερώνουν εσάς όταν ασκείτε
υπερβολική πίεση, ενώ συνδυάζοντας τον τρόπο

χρήσης της οδοντόβουρτσας με την εφαρμογή
Sonicare, η εξατομικευμένη Αναφορά προόδου σάς
βοηθά να συνεχίζετε την καλή πορεία σας και να
βλέπετε την πρόοδο που έχετε σημειώσει σε βάθος
χρόνου.

4 λειτουργίες, 3 επίπεδα έντασης

Η οδοντόβουρτσα DiamondClean 9000 διαθέτει τις
λειτουργίες "Καθαρισμός", "Λεύκανση+", "Υγεία των
ούλων" και "Βαθύς καθαρισμός+", ώστε να
ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες βουρτσίσματος
των δοντιών σας. Η λειτουργία "Καθαρισμός" είναι
ιδανική για εξαιρετικό καθημερινό καθαρισμό, η
λειτουργία "Λεύκανση+" εξασφαλίζει αφαίρεση των
κηλίδων, η λειτουργία "Υγεία των ούλων" προσφέρει
έναν ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό των
ούλων, ενώ η λειτουργία "Βαθύς καθαρισμός+" είναι
κατάλληλη για έναν αναζωογονητικό και βαθύ
καθαρισμό. Χάρη στα τρία επίπεδα έντασης, μπορείτε
να επιλέξετε ανάμεσα σε υψηλότερες ρυθμίσεις για
πιο έντονο καθαρισμό ή χαμηλότερες ρυθμίσεις για
πιο ευαίσθητα στόματα.

Σύζευξη λειτουργίας BrushSync

Οι έξυπνες κεφαλές βουρτσίσματος επιλέγουν
αυτόματα την κατάλληλη λειτουργία και ένταση για
τον καλύτερο δυνατό καθαρισμό των δοντιών σας.
Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε
την κεφαλή βουρτσίσματος W3 Premium White. Η
τεχνολογία BrushSync της DiamondClean 9000
συγχρονίζει αυτόματα την κεφαλή με τη λειτουργία
"Λεύκανση+", που προσφέρει λεύκανση των
δοντιών.

Ενσωματωμένος αισθητήρας πίεσης

Μπορεί να μην αισθάνεστε ότι βουρτσίζετε τα δόντια
σας πολύ δυνατά, αλλά η οδοντόβουρτσα
DiamondClean 9000 θα το καταλάβει. Αν πρέπει να
μειώσετε την πίεση, η οδοντόβουρτσα θα παράγει
έναν χαρακτηριστικό ήχο. Αφήστε την κεφαλή της
οδοντόβουρτσας να κάνει τη δύσκολη δουλειά για
εσάς. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, 7 στα 10 άτομα
δήλωσαν ότι αυτή η λειτουργία τους βοήθησε να
βουρτσίζουν καλύτερα τα δόντια τους.

Υπενθύμιση αντικατάστασης BrushSync

Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματος φθείρονται με την
πάροδο του χρόνου, οπότε πρέπει να παρατηρείτε
την κεφαλή που χρησιμοποιείτε, για να βεβαιωθείτε
ότι συνεχίζει να καθαρίζει καλά τα δόντια σας. Η
τεχνολογία BrushSync παρακολουθεί για πόσο
διάστημα χρησιμοποιείτε την κεφαλή βουρτσίσματος
και με πόση ένταση βουρτσίζετε τα δόντια σας. Όταν
έρθει η ώρα να την αντικαταστήσετε, η υπενθύμιση
αντικατάστασης BrushSync στη λαβή και ένα σύντομο
ηχητικό σήμα θα σας ειδοποιήσουν.

Μπαταρία μεγάλης διάρκειας

Η DiamondClean 9000 παρέχει αυτονομία έως και
δύο εβδομάδες κανονικής χρήσης, με μία μόνο
φόρτιση.
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Προδιαγραφές
Συνδεσιμότητα

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®: Εφαρμογή
βουρτσίσματος

Ρεύμα
Τάση: 110-220 V

Τεχνικές προδιαγραφές
Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο
Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): 14 ημέρες***
Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Σχεδιασμός και φινίρισμα
Χρώμα: Ροζ

Σέρβις
Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Συμβατότητα
Συμβατότητα Android: Τηλέφωνα Android, Tablet με
δυνατότητα Bluetooth 4.0
Συμβατότητα iOS: iPad 3ης γενιάς ή νεότερη έκδοση,
iPhone 4S ή νεότερη έκδοση, με iOS7 ή νεότερη
έκδοση, με λειτουργικό σύστημα iOS7

Ευκολία στη χρήση
Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
Συμβατότητα λαβής: Κεφαλές που κουμπώνουν
εύκολα
Υπενθύμιση αντικατάστασης:
Για να διασφαλίζετε πάντα τα βέλτιστα αποτελέσματα,
ανάβει το εικονίδιο υπενθύμισης

Περιλαμβάνεται
Θήκη ταξιδιού: Θήκη μεταφοράς και φόρτισης USB
Λαβή: 1 DiamondClean 9000
Κεφαλές βουρτσίσματος: 1 C3 Premium Plaque
Control
Γυάλινη βάση φόρτισης:
1
Βάση φόρτισης: 1

Καθαριστική απόδοση
Ταχύτητα: Έως 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό
Απόδοση: Αφαιρεί έως και 10 φορές περισσότερη
πλάκα*
Πλεονεκτήματα λεύκανσης: Λεύκανση των δοντιών
σε 1 ημέρα****
Χρονομετρητής: BrushPacer και SmarTimer

Πληροφορίες για την πίεση: Η λαβή δονείται για να
ειδοποιεί το χρήστη

Λειτουργίες
3 επίπεδα έντασης: Δυνατά, Χαμηλά, Μέτρια
Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα
Βαθύς Καθαρισμός+: Σας χαρίζει έναν
αναζωογονητικό και βαθύ καθαρισμό
Υγεία των ούλων: Παρέχει ήπιο αλλά ταυτόχρονα
αποτελεσματικό καθαρισμό των ούλων
Λεύκανση+: Για αφαίρεση λεκέδων

Τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα
Υπενθύμιση αντικατάστασης BrushSync: Θα ξέρετε
πάντα πότε πρέπει να, αντικαταστήσετε τις κεφαλές
βουρτσίσματος
Αισθητήρας πίεσης: Ειδοποιήσεις όταν βουρτσίζετε
τα δόντια σας πολύ δυνατά
Τεχνολογία BrushSync: Συνδέει την έξυπνη λαβή με,
την έξυπνη κεφαλή βουρτσίσματος

Υποστήριξη λογισμικού
Ενημερώσεις λογισμικού: Η Philips παρέχει σχετικές
ενημερώσεις λογισμικού για περίοδο 2 ετών μετά
την ημερομηνία αγοράς.

* * σε σύγκριση με την DiamondClean
* περισσότερο από μια συμβατική οδοντόβουρτσα
* ** με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα
* *** στη λειτουργία Λεύκανση+ με κορυφαία οδοντόκρεμα

λεύκανσης σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα
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