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FlexCare Platinum
Connected

 
• Appen gir deg råd og
anbefalinger

• Innebygd smart sensor

• 3 innstillinger, 3
intensitetsnivå

• To børstehoder inkludert

 

HX9192/01

Smart pussing. Overlegne resultater.
Fjerner opptil ti ganger så mye plakk enn en vanlig tannbørste*

Sonicare FlexCare Platinum Connected er en smart eltannbørste med innebygd

sensor og tilhørende app, som hjelper deg å få renere og sunnere munn, samt

bedre ånde. De høyfrekvente svepende bevegelsene i Sonicares teknologi gir deg

en enorm renhetsfølelse, samme som når du akkurat har kommet ut fra tannlegen!

Appen analyserer dine tannbørste-vaner og gir skreddersydde råd og

anbefalinger. FlexCare Platinum Connected er den nye generasjonens

eltannbørste!

Spor tannpussen med veiledning i sanntid

Forbedre din tannpuss med innebygd sensor

Sier ifra om du pusser for hardt

Sonicare-appen gir personlig tilpassede tilbakemeldinger

Gir deg kontroll over hvilke områder som ikke har blitt børstet

Hjelper deg å forbedre dine tannpussrutiner

Ta bedre vare på problemområder

Appen måler børstehodets virkelige slitasje

Philips Sonicares aller grundigste tannpuss

Tre intensitetsnivåer og tre rengjøringsmodus

Former seg etter tenner og tannkjøtt for dypere rengjøring

Timer i appen som hjelper til med grundig tannpuss

Utformet for å passe inn i livet ditt

Dyp, men skånsom rengjøring for bedre munnhygiene
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Høydepunkter

Forbedre din tannpuss med innebygd sensor

FlexCare Platinum Connected eltannbørste har

en smart lokaliseringssensor som alltid vet hvor

du har børstet – og hvor du ikke har

pusset. Med sanntidssporing ser du ditt eget

bevegelsemønster rett i appen, slik at du alltid

kan være sikker på at du har fått med alle

tennene

Trykksensor

Hvis du ofte presser for hardt når du pusser

tennene kan tannkjøttet trekke seg tilbake, noe

som forårsaker ising i tennene. Man er ofte ikke

selv klar over at man pusser for hardt, men

FlexCare Platinum Connected merker det med

det samme. Takket være trykksensoren i

tannbørsten begynner håndtaket å pulsere litt

og gjør deg oppmerksom på at du må pusse

mykere. I studier klarte 7 av 10 personer som

børstet tennene for hardt å redusere

børstetrykket, takket være denne funksjonen.

Touch Up

Er det områder du glemmer under

tannbørstingen sporer Philips Soncare-appen

børstestrøkene og gir deg sjansen til å gå over

disse områdene. Touch-up funksjonen viser

hvor du har glippet, slik at du kan børste med

en gang og få et mer komplett tannpuss.

Hjelper deg å forbedre dine tannpussrutiner

Med FlexCare Platinum Connected

eltannbørtse kan du angi daglige mål og spore

fremdriften. Sonicare-appen samler din

historikk, slik at du enkelt kan se gjennom dine

rutiner. Med personlige anbefalinger, tips og

råd fra appen, vil din børsteteknikk etter hvert

bli bedre. Du kan også dele appens

informasjon med din tannlege og tannpleier.

Ta bedre vare på problemområder

Får du beskjed av din tannlege eller tannpleier

at bestemte områder i munnen bør vies mer

oppmerksomhet på grunn av plakkdannelse,

betennelse eller annet, kan FlexCare Platinum

Connected eltannbørste hjelpe deg. Du kan

markerer disse områdene i SoniCare-appen

som en påminnelse på at de behøver ekstra

omsorg hver gang du pusser tennene dine.

Appen måler børstehodets virkelige slitasje

Etter noen måneder med normalt bruk slites

børstehode gradvis ut og mister sin stivhet.

Takket være appen kan du måle slitasjen slik

at du vet nøyaktig når du bør bytte børstehode,

i stedet for å følge en generell anbefaling.

Børstehode sporer effektiviteten basert på

faktisk børstetid og børstetrykk, og informerer

deg når det er på tide å bytte børstehode for

best resultat. Du kan til og med bestille nye

børstehoder direkte i appen.

Tre intensitetsnivåer og tre rengjøringsmodus

FlexCare Platinum Connected eltannbørste har

tre intensitetsnivåer og tre rengjøringsmoduser,

slik at du kan justere hastighet og

rengjøringsfokus. Velg Clean for daglig

rengjøring, eller innstillingen White for

flekkfjerning. Hvis du trenger å fokusere ekstra

på problemområder gir DeepClean-modusen

en virkelig grundig tannpuss. Du kan også

justere intensiteten fra lav og middels til høy, i

henhold til dine egne ønsker.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Hvordan? De tilbyr en betydelig

miljøforbedring på ett eller flere av de grønne

nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet,

emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og

kassering og livstidspålitelighet.
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Spesifikasjoner

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Hvit: Fjerner misfarging

Grundig rengjøring: For en oppfriskende,

grundig tannpuss

Tre intensiteter: Lav, Middels stor, Høy

Deler som medfølger

Håndtak: 1 FlexCare Platinum Connected

Børstehoder: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare

standard

Lader: 1

Reiseveske: 1

Tilkoblingsmuligheter

Trådløs Bluetooth®-teknologi: Børsteapp

tilkoblet

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner,

Bluetooth 4.0-aktiverte nettbrett

iOS-kompatibilitet: Tredjegenerasjons iPad

eller nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7-

operativsystem

Utforming og utseende

Farge: Hvit

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000

børstebevegelser/min

Ytelse: Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere på bare

to uker

Hvitere tenner: Bidrar til å fjerne flekker på en

naturlig måte

Timer: BrushPacer og SmarTimer

Trykksensor: Vibrering i håndtaket for å varsle

brukeren

Enkel i bruk

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes

enkelt på plass

Børstetid: Opptil to uker

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Skjerm: Opplyst display

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Driftstid (full til tom): Opptil to uker

Drift

Spenning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

* Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet

med en manuell tannbørste
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