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n nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie

erwijdert tot 99,9% tandplak* van behandelde delen
inig uw tanden grondig en moeiteloos voor gezond tandvlees. De unieke Quad 
eam-tip reinigt meer plekken in uw mond met minder moeite. Flossen wordt iedere 
er simpeler en effectiever.

Provides a superior clean
• Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Easy and convenient
• Standaardpunt voor gerichte reiniging
• Snel universeel opladen met USB-C-kabel

Faster, more effective flossing
• 2 flosstanden, 3 sterktes
• Volledige reiniging in 60 seconden
• Pulse Wave-technologie begeleidt u van tand tot tand
• Quad Stream-technologie voor sneller en effectiever flossen

Laat de DiamondClean 9000 zich aanpassen aan uw behoeften
• Gepersonaliseerde poetservaring



 Quad Stream-technologie

De unieke X-vormige Quad Stream-tip scheidt 
de waterstroom in 4 stralen, die een groter 
gebied tussen de tanden en langs de 
tandvleesrand bereiken. Sneller en grondiger 
reinigen zonder flosdraad.

Pulse Wave-technologie

Zachte waterpulsen leiden u in de Deep Clean-
modus van tand tot tand, zodat u elke keer een 
nauwkeurig resultaat krijgt.

2 poetsstanden, 3 sterktes

Kies de reiniging die bij uw glimlach past. De 
Clean-modus zorgt voor een continue 
waterstroom voor effectieve dagelijkse 
reiniging. Deep Clean-pulsen voor een 

grondigere reiniging. Het instelbare 
intensiteitsniveau past zich aan voor comfort.

Volledige reiniging in 60 seconden

U bereikt moeilijk te bereiken gebieden met 
een mondstuk dat 360 graden draait, zodat u 
het apparaat in elke richting kunt gebruiken. 
Geniet van een grondige 360°-reiniging in 
slechts 60 seconden van begin tot eind.

Opladen via USB-C

Handig opladen met een USB-C-kabel die 
dezelfde aansluiting gebruikt als de meeste 
mobiele telefoons of tablets. U kunt wel 14 
dagen reinigen na slechts één keer opladen.

4 poetsstanden, 3 sterktes

De DiamondClean 9000 heeft de standen 
Clean, White+, Gum Health en Deep Clean+ 
voor al uw poetsbehoeften. De Clean-
poetsstand is bedoeld voor buitengewone 
dagelijkse reiniging, White+ is voor het 
verwijderen van tandaanslag, Gum Health 
reinigt het tandvlees voorzichtig maar effectief, 
en Deep Clean+ geeft u een verfrissende, 
grondige reiniging. De tandenborstel heeft drie 
sterktes, zodat u kunt kiezen voor een 
sterkere reiniging of een mildere voor een 
gevoelige mond.

Philips Sonicare-technologie
Krachtige sonische trillingen veranderen uw 
tandpasta in bubbels die tandplak verwijderen. 
Ze worden diep tussen uw tanden en langs uw 
tandvleesrand geleid. U krijgt een maand aan 
handmatig tandenpoetsen in slechts 2 minuten.

Standaardpunt voor gerichte reiniging

Een standaardpunt met één stroom verhoogt 
de druk voor een gerichte reiniging en het 
verwijderen van voedselresten wanneer dat 
nodig is.
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Vermogen
• Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Service
• Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak
• Handvat: Slank, ergonomisch design
• Spuitkophulpstuk: Eenvoudig te plaatsen en 

verwijderen

Prestaties
• Reiniging: Reinigt de hele mond in 60-90 seconden

Meegeleverde artikelen
• Draadloze Power Flosser: 1
• F1 standaardmondstuk: 1
• F3 Quad Stream-opzetstuk: 1
• USB-oplaadkabel: 1

• USB-muuradapter: 1
• DiamondClean 9000: 1
• Borstelkop: 1 - C3
• Glazen oplader: 1
• Reisetui met USB: 1

Gezondheidsvoordelen
• Verwijdering van tandplak: Verwijdert tot 99% 

tandplak van behandelde delen*

Modi van Power Flosser
• Clean: Buitengewoon schoon, elke dag
• Deep clean+: Voor een verkwikkend grondige 

reiniging
• Intensiteiten: 3

Ontwerp en afwerking
• Kleur: Wit
•
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* In een in-vitro onderzoek. De werkelijke resultaten kunnen variëren.
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