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Slimme technologie voor een gezonde

mondverzorgingsroutine

De volledige reiniging voor uw patiënten

Philips Sonicare ExpertClean is de persoonlijke poetsbegeleider voor uw

patiënten. Door middel van slimme sensortechnologie en voortgangsrapporten

kunnen uw patiënten hun gewoonten bijhouden en krijgen ze feedback over hoe

ze hun poetstechniek en dagelijkse mondverzorgingsroutine kunnen verbeteren.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

Meer contact met het oppervlak om tandplak te verwijderen

Betere verzorging van het tandvlees om het gezond te houden

Ontworpen voor u

Helpt patiënten om mondverzorgingsgewoonten te verbeteren

3 poetsstanden, 3 sterktes

Opzetborstels selecteren automatisch optimale instellingen

Helpt patiënten om de juiste druk uit te oefenen

De meest effectieve reiniging, elke dag

Waarschuwt patiënten dat de batterij bijna leeg is

Verbetert de mondhygiëne

Verwijdert tot wel 10x meer tandplak* voor een grondige reiniging

Tot wel 7x gezonder tandvlees* in slechts 2 weken
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Kenmerken

Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*

De C3 Premium Plaque Control-opzetborstel

biedt onze grondigste reiniging. Door de

zachte, buigzame zijkanten volgen de

borstelharen het oppervlak van elke tand,

waardoor de borstel de tand 4x beter raakt** en

tot 10x meer tandplak verwijdert op moeilijk

bereikbare plaatsen*.

Tot 7x gezonder tandvlees*

De G3 Premium Gum Care-opzetborstel zorgt

voor gezonder tandvlees van de patiënt. Het

kleinere formaat en de tandvleesborstels

reinigen zacht maar effectief langs de

tandvleesrand, waar het tandvlees het eerst

ontstoken raakt. Het is klinisch bewezen dat

met deze opzetborstel 100% minder kans is op

ontstoken tandvlees en het tandvlees binnen

twee weken tot 7 keer gezonder is.*

Voortgangsrapport

Sensoren houden de poetsgewoonten van

patiënten bij en het Philips Sonicare

ExpertClean handvat geeft directe feedback.

De Sonicare-app onthoudt en analyseert de

poetsgewoonten en genereert een

Voortgangsrapport op basis waarvan de

poetstechniek kan worden verbeterd.

3 poetsstanden, 3 sterktes

Met drie poetsstanden (Clean, Gum Health,

DeepClean+) en drie intensiteitsniveaus (laag,

gemiddeld, hoog) kunnen uw patiënten hun

poetservaring personaliseren voor optimaal

comfort en complete reiniging. Zie de

specificaties voor meer gedetailleerde

informatie over de poetsstanden.

BrushSync-herkenning van opzetborstels

Een microchip in de opzetborstel

synchroniseert met het Philips Sonicare

ExpertClean-handvat. Als een patiënt een C3

Premium Plaque Control/Defense/Defence,

G3 Premium Gum Care of W3 Premium White

opzetborstel vastklikt, selecteert de

tandenborstel automatisch de optimale

poetsmodus en intensiteit. Uw patiënten

hoeven alleen maar te gaan poetsen.

Patiënten maken op deze manier gebruik van

de beste instellingen voor de beste resultaten

die voldoen aan hun behoeften

Poetsdruksensor

Als de patiënt te veel druk uitoefent, zorgt de

intuïtieve druksensor dat het handvat zachtjes

gaat trillen, waarmee het de patiënt direct laat

weten dat er minder druk moet worden

uitgeoefend. In een onderzoek met

Amerikaanse patiënten verminderden 7 van de

10 agressieve poetsers de poetsdruk vanwege

de druksensor.****

C3 Premium Plaque Defence

De C3 Premium Plaque Control-opzetborstel is

bestemd voor de grondigste reiniging. Door de

zachte, buigzame zijkanten volgen de

borstelharen het oppervlak van elke tand,

waardoor de borstel de tand 4x beter raakt en

tot wel 10x meer tandplak verwijdert op

moeilijk bereikbare plaatsen.*

G3 Premium Gum Care-opzetborstel

De G3 Premium Gum Care is onze beste

opzetborstel voor gezonder tandvlees. Het

kleinere formaat en de gerichte

tandvleesborstels reinigen zacht maar effectief

langs de tandvleesrand, waar het tandvlees het

eerst ontstoken raakt. Het is klinisch

bewezen dat met deze opzetborstel het

tandvlees 7x gezonder wordt* binnen twee

weken.
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Specificaties

Poetsstanden

3 sterktes: Laag, Medium, Hoog

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Gum Health: Speciale aandacht voor kiezen

Deep Clean+: Voor een verkwikkend grondige

reiniging

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 ExpertClean

Opzetborstels: 1 C3 Premium Plaque Defence,

1 Premium Gum Care

Docking station: 1

BrushSync-koppeling van poetsstanden

C3 Premium Plaque Defence: Koppelt met de

Clean-poetsstand

G3 Premium Gum Care-opzetborstel: Koppelt

met de Gum Health-poetsstand

Connectiviteit

Draadloze Bluetooth®-technologie: Verbonden

tandenpoetsapp

Compatibiliteit

Compatibiliteit met Android: Android-

telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0

Compatibel met iOS: iPad 3e generatie of

hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7 of hoger,

met iOS7-besturingssysteem

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit en lichtblauw

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Performance: Verwijdert tot wel 10 keer meer

tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Tot 7x gezonder

tandvlees*

Wittere tanden: Helpt verkleuringen op

natuurlijke wijze te verwijderen

Feedback bij te veel druk: Laat het handvat

trillen om de gebruiker te waarschuwen

Timer: BrushPacer en SmarTimer

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te

hard poetst

BrushSync-vervangingsherinnering: Weet

altijd wanneer u de, opzetborstel moet

vervangen

BrushSync-technologie: Koppelt de slimme

tandenborstel met, slimme opzetborstel

Gebruiksgemak

Compatibel met handvat: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Vervangingsherinnering: Altijd de beste

resultaten, herinneringsicoon gaat branden

Handvat: Slank, ergonomisch design

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

14 dagen***

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

* meer dan een handtandenborstel

* * vergeleken met DiamondClean

* **op basis van twee poetsbeurten van twee minuten

per dag in de standaardpoetsstand

* ***in een onderzoek met gebruikers van

handtandenborstels
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