
 

Sähköhammasharja
ja sovellus

FlexCare Platinum
Connected

 
Vinkkejä ja neuvoja
sovelluksessa

Sisäänrakennettu tunnistin

3 harjaustilaa ja 3 tehoasetusta

2 harjaspäätä pakkauksessa

 

HX9192/01

Huipputuloksia älykkäällä hammasharjalla.
Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia tavalliseen

hammasharjaan verrattuna*

Sonicare FlexCare Platinum Connected on älykäs sähköhammasharja

sisäänrakennetun tunnistimen kanssa. Sähköhammasharjan nopeat harjausliikkeet

puhdistavat hampaat ja saa aikaan raikkaan tunteen suussa, ihan kuin olisit juuri

matkalla kotiin suuhygienistiltä. Tuote on sovelluksella tuettu, joka tarkkailee

hampaiden harjaus tapojasi ja antaa palautetta ja neuvoja. FlexCare Platinum on

uuden sukupolven sähköhammasharja.

Seuraa harjaustietoja ja opastaa käytön aikana

Seuraa ja tehostaa harjaamista

Ilmoittaa, jos harjaat liian voimakkaasti

Sonicare-sovellus antaa käyttäjäkohtaista palautetta

TouchUp tarjoaa toisen mahdollisuuden puhdistaa väliin jääneet kohdat

Opastusta harjauksen hienosäätöön

Puhdistaa ongelmakohdat paremmin

Ole aina perillä harjaspään tehokkuudesta

Täydellinen puhdistustulos Philips Sonicare -hammasharjalla

Muokattava harjauskokemus

Mukailee hampaita ja ikeniä ja tarjoaa perusteellisemman puhdistuksen

Ajastin kannustaa perusteelliseen harjaamiseen

Sopii elämäntyyliisi

Parempi suuterveys perusteellisella ja hellävaraisella puhdistuksella
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Kohokohdat

Sisäänrakennettu tunnistin parantaa

harjausta

FlexCare Platinum Connected

sähköhammasharjassa on älykäs tunnistin

joka seuraa mitkä alueet olet harjannu ja mitkä

olet jättänyt harjaamatta. Reaaliaikaisen

seurannan kautta pystyt näkemään liikkeesi

suoraan sovelluksesta, ja varmistat että kaikki

hampaat ovat harjattu.

Painetunnistin

Jos sinulla on tapana hangata liian kovaa, on

mahdollista että tämä johtaa ikenien

vetäytymiseen. Yleensä monet eivät edes itse

tiedä että he hankaavaat liian voimakkaasti,

mutta FlexCare Platinum Connected huomaa

sen välittömästi. Sähköhammasharjan runko

värisee kun se tunnistaa että harjaat liian

voimakkaasti. Tutkimuksissa seitsemän ihmistä

kymmenestä onnistuivat vähentämään oman

harjauksen voimakkuutta tämän toiminnon

avulla.

Touch Up

Jos unohdat harjata tiettyjä kohtia, niin Philips

Sonicare -sovellus ilmoittaa sinulle asiasta.

TouchUp -toiminto näyttää mitkä kohdat ovat

jääneet harjaamatta jotta voisit varmistaa että

harjauksesi olisi mahdolisimman

perusteellinen.

Parantaa hammasharjaustekniikkaasi

Voit asettaa päivittäisiä tavoitteita sekä seurata

edistystäsi Sonicare -sovelluksessa. Sovellus

tallentaa tietosi jotta voit tarkastella

hammasharjaus tapasi tehokkuutta. Sovellus

antaa juuri sinulle räätälöityjä neuvoja ja

vinkkejä jotka ajan mittaan parantaa

hammasharjaustekniikkaasi. Voit jakaa

sovelluksen tiedot myös hammaslääkärin tai

hammashygienistin kanssa.

Puhdistaa ongelmakohdat paremmin

Sonicare -sovelluksessa voit lisätä

ongelmakohdan joka tarvitsee kohdistusta.

Tämä voi johtua esimerkiksi hammaslääkärin

tai hammashygienistin neuvosta, jos he ovat

huomanneet alueen jossa on plakkia, tulehdus

jne. FlexCare Platinum Connected järjestelmä

auttaa sinua muistamaan että nämä alueet

tarvitsee enemmän huomiota kun harjaat

hampaitasi.

Harjaspään tehokkuuden seuranta

Tavallisessa käytössä harjaspää kuluu

vanhaksi muutaman kuukauden sisällä ja

menettää jäykkyytensä. Mutta sovelluksen

kanssa sinun ei huoli arvailla nyrkkisäännön

perusteella, sillä saat tarkkaa tietoa

harjaspään kulumisesta. FlexCare Platinum

Connected mittaa harjaspään kulumista

tarkkailemalla sen tehokkuutta harjausajassa

sekä harjausvoimakkuudessa. Sovelluksen

kautta saat ilmoituksen kun on aika vaihtaa

uuteen harjaspäähän. Ja mikä parasta, uuden

harjaspään voi tilata suoraan sovelluksesta.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.



Sähköhammasharja ja sovellus HX9192/01

Tekniset tiedot

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

Valkoinen: Poistaa tummentumia

Syväpuhdistus: Perusteellinen syväpuhdistus

3 tehoa: Matala, M, Korkea

Pakkauksen sisältö

Rungot: 1 FlexCarePlatinum Connected

Harjaspäät: 1 x AdaptiveClean, 1 InterCare

Standard -harjaspää

Laturi: 1

Kuljetuslaukku: 1

Liitännät

Langaton Bluetooth®-tekniikka: Yhdistetty

harjaussovellus

Yhteensopivuus

Android-yhteensopivuus: Android-puhelimet,

Bluetooth 4.0 -yhteensopivat tablet-laitteet

iOS-yhteensopivuus: iPad (3. sukupolvi tai

uudempi), iPhone 4S tai uudempi, jossa iOS7-

käyttöjärjestelmä

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 10 kertaa

enemmän plakkia*

Terveysedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo

kahdessa viikossa

Valkaiseva ominaisuus: Auttaa poistamaan

tummentumia luonnollisesti

Ajastin: BrushPacer ja SmarTimer

Paineanturi: Varoittaa rungon värinällä

Helppokäyttöinen

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Harjausaika: Jopa 2 viikkoa

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun

tilan

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Näyttö: Valaistu näyttö

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 2 viikkoa

Virta

Jännite: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja
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