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erner opptil 99,9 % av plakk* på områder som behandles
undig rensing mellom tennene for et sunt tannkjøtt. Den unike Quad Stream-tuppen 
nser bedre slik at du får en mer effektiv rensing mellom tennene hver gang.

Gir en overlegen rengjøring
• Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss

Enkelt og praktisk
• Standardspiss for flekkrengjøring
• Rask, universell lading med USB-C-kabel

Raskere og mer effektiv rensing mellom tennene
• To rensemodi, tre intensitetsnivåer
• Ferdig rengjøring på 60 sekunder
• Firkantbølge-teknologien veileder deg fra tann til tann
• Quad Stream-teknologi for raskere og mer effektiv rens mellom tennene

La DiamondClean 9000 tilpasse seg etter dine behov
• Egendefinert pusseopplevelse



 Quad Stream-teknologi

Den unike X-formede Quad Stream-tuppen 
skiller strømmen i fire vannstråler, som dekker 
mer område mellom tennene og langs 
tannkjøttet. Få en raskere, dypere rengjøring 
uten å måtte bruke tanntråd.

Firkantbølge-teknologi

Rolige vannpulser holder deg i gang og leder 
deg fra tann til tann i Deep Clean-modus – slik 
at det blir riktig hver gang.

To modi, tre intensitetsnivåer

Velg rengjøringen som passer til smilet ditt. 
Clean-modus gir kontinuerlig flyt for effektiv 
daglig rengjøring. Deep Clean-pulser for 

grundigere rengjøring. Justerbart 
intensitetsnivå tilpasses for komfort.

Ferdig rengjøring på 60 sekunder

Få tilgang til områder som er vanskelige å nå, 
med en dyse som roterer 360 grader, slik at du 
kan bruke enheten i alle retninger. Få en 
grundig 360° rengjøring på bare 60 sekunder 
fra start til slutt.

USB-C-lading

Praktisk lading med en USB-C-kabel bruker 
samme tilkobling som de fleste mobiltelefoner 
og nettbrett. Få opptil 14 dager med rengjøring 
fra én lading.

Fire moduser og tre intensitetsnivåer

DiamondClean 9000 leveres med Clean, 
White+, Gum Health og Deep Clean+ for å 
oppfylle børstebehovene dine. Clean-modusen 
brukes til grundig tannpuss hver dag, White+ 
brukes til å fjerne misfarging, Gum Health gir 
en skånsom, men effektiv tannpuss av 
tannkjøttet, og Deep Clean+ gir deg en 
oppkvikkende og svært grundig tannpuss. Tre 
intensitetsnivåer gjør at du kan velge mellom 
en høyere innstilling for å få en grundigere 
rengjøring og en lavere innstilling til de som har 
mer sensitive tenner.

Philips Sonicare-teknologi
Kraftige soniske vibrasjoner pisker opp 
tannkremen til bobler som bekjemper plakken 
og driver dem dypt mellom tennene og langs 
tannkjøttet. Slik får du en måneds manuell 
tannpuss på bare to minutter.

Standardspiss for flekkrengjøring

En standard enkeltstrøms tupp øker trykket 
for flekkrengjøring og fjerning av matrester når 
du trenger det.
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Drift
• Spenning: Flerspenningslader

Service
• Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet
• Håndtak: Slank, ergonomisk form
• Dysefeste: Klikkes enkelt av og på

Ytelse
• Rengjøring: Rengjør hele munnen på 60–90 sek

Deler som medfølger
• Trådløs Power Flosser: 1
• F1 standarddyse: 1
• F3 Quad Stream-dyse: 1
• USB-ladekabel: 1

• USB-veggadapter: 1
• DiamondClean 9000: 1
• Børstehode: 1 – C3
• Oppladende glass: 1
• USB-reiseveske: 1

Helsefordeler
• Plakkfjerning: Fjerner opptil 99 % av plakk på 

områder som behandles*

Power Flosser-moduser
• Clean: For enestående hverdagsrengjøring
• Deep Clean+: For en oppfriskende, grundig 

tannpuss
• Intensitetsnivåer: 3

Utforming og utseende
• Farge: Hvit
•
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* I en in vitro-studie. Faktiske resultater kan variere.
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