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Intelligent børstning. Enestående resultater.
Op til 10 gange bedre fjernelse af plak og sundere tandkød*

FlexCare Platinum Connected tager gætteriet ud af mundhygiejnen. Sensorer

sender børstningsdataene til Sonicare-appen via trådløs Bluetooth®-teknologi og

giver dig personlig coaching og feedback til den mest komplette rensning.

Hold øje med tandbørstningen med vejledning i realtid

Hold øje med og forbedr din dækning

Advarer dig, hvis du trykker for hårdt med børsten

Lærer dig at mindske skrubningen

Sonicare-appen giver personlig feedback

Endnu en chance for at rense de områder, du har sprunget over med TouchUp

Den coaching, du behøver for at forfine din rutine

Begynd at være mere omhyggelig med eventuelle problemområder

Vær altid klar over børstehovedets effektivitet

Philips Sonicares dybeste, mest komplette rensning

En brugertilpasset børsteoplevelse

Tilpasser sig tændernes og tandkødets konturer og renser i dybden

Timeren medvirker til at fremme en grundig tandbørstning

Designet til din livsstil

Dynamisk børstning til en bedre mundhygiejne
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Vigtigste nyheder

Placeringssensor

FlexCare Platinum Connected's

placeringssensor viser, hvor du børster for lidt,

så du opnår en bedre dækning. Hvis der er

områder, du hele tiden springer over, når du

børster tænder, gør placeringssensoren

opmærksom på det.

Tryksensor

Du mærker muligvis ikke, hvis du trykker for

hårdt med børsten, men det gør Flexcare

Platinum Connected. Hvis du trykker for hårdt,

får den intuitive tryksensor håndtaget til at

pulsere forsigtigt, så du ved præcis, hvornår du

skal trykke mindre hårdt. Undersøgelser har

vist, at det lykkedes 7 ud af 10 personer med

en aggressiv tandbørstning at mindske deres

børstetryk takket være tryksensoren.

Skrubbesensor

Med en eltandbørste lader du tandbørsten gøre

arbejdet frem for at bruge en

skrubbebevægelse. FlexCare Platinum

Connected har en skrubbesensor, der hjælper

dig med at mindske skrubningen, så du opnår

en optimeret teknik og en mere skånsom

rensning.

TouchUp

Hvis du får sprunget områder over under

tandbørstningen, registrerer Philips Sonicare-

appen din dækning og giver dig mulighed for

at gå tilbage til en anden omgang. TouchUp

giver brugertilpasset vejledning baseret på

dine personlige tandbørstningsdata, så du

straks kan tage hånd om eventuelle

oversprungne områder og opnå en mere

komplet rensning.

Personlig coaching

FlexCare Platinum Connected giver dig

mulighed for at opstille daglige mål og

registrere dine fremskridt. Sonicare-appen

opretholder en løbende historik over dine

tandbørstningsdata, så du nemt kan gennemgå

dine resultater. Med personlig coaching, gode

råd og advarsler fra appen bliver din

børsteteknik bedre med tiden. Du kan endda

dele dine fremskridt med tandlægen.

Fokusområder

Hvis din tandlæge påpeger bestemte områder i

munden, som du skal være mere opmærksom

på på grund af opbygning af plak,

tilbagetrækning af tandkødet eller et andet

problem, kan FlexCare Platinum Connected

hjælpe dig med at tage hånd om disse

problemområder. Du kan markere områderne i

dit personlige mundkort i Sonicare-appen, som

så vil minde dig om at give dem den ekstra

pleje, de har brug for, hver gang du børster

tænder.

Enhed til overvågning af børstehovedets

effektivitet

Ved flere måneders normal brug slides

børstehovederne gradvist og mister deres

stivhed. Til Sonicare-appen medfølger en

smart enhed til overvågning af børstehovedets

effektivitet baseret på den faktiske børstetid og

trykket. Den fortæller dig, hvornår du bør

udskifte børstehovedet, så du hele tiden opnår

bedste resultat. Du har endda mulighed for at

bestille udskiftningsbørstehoveder direkte i

appen.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Hvid: Fjerner overfladepletter

Rengøring i dybden: Giver en forfriskende

dybderens

3 intensiteter: Lav, Mellem, Høj

Medfølgende dele

Håndtag: 1 FlexCarePlatinum Connected

Børstehoveder: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare

standard

Oplader: 1

Rejseetui: 1

Tilslutningsmuligheder

Trådløs Bluetooth®-teknologi: App Forbundet

tandbørstning

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner,

Bluetooth 4.0-aktiverede tablets

iOS-kompatibilitet: iPad 3. generation eller

nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7-

operativsystem

Design og finish

Farve: Hvid

Renseydelse

Hastighed: Op til 62.000

børstebevægelser/min.

Performance: Fjerner op til 10 gange mere

plak*

Sundhedsmæssige fordele: Giver sundere

tandkød på blot to uger

Hvidere tænder: Hjælper dig med at fjerne

misfarvninger på en naturlig måde

Timer: BrushPacer og SmarTimer

Tryksensor: Håndtaget vibrerer for at alarmere

brugeren

Brugervenlig

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt

klikkes på

Børstetid: Op til 2 uger

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser

batteristatus

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Display: Oplyst display

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 2 uger

Strøm

Spænding: 110-220 V

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

* Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel

tandbørste
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