
 

Szónikus elektromos
fogkefe alkalmazással

DiamondClean Smart

 
Személyre szabott tanácsok

Intelligens kefefej-érzékelők

Intelligens kefefej-felismerés

4 üzemmód, 3 intenzitási szint

 

HX9903/03

Az eddigi legjobb fogkefénk a teljes körű

szájápoláshoz

A mindenre kiterjedő ápolás magabiztosságot nyújt

A DiamondClean Smart a legjobb fogkefénk a teljes körű szájápoláshoz. A négy

nagy teljesítményű fogkefe segítségével a szájápolás minden területére figyelmet

fordíthat, az Intelligens érzékelőtechnológia pedig személyre szabott visszajelzést

és tanácsokat nyújt.

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

Akár 10-szer annyi lepedéket távolít el* az alapos tisztításért

Akár 7-szer egészségesebb fogíny* mindössze 2 hét után

Akár 100%-kal több lerakódást távolít el**, mindössze 3 nap alatt

Egyéni alkalmazáson belüli tanácsok a tökéletes kefehasználathoz

Irányítja a fogmosást, és megmutatja a kihagyott területeket

Visszavezet a kihagyott területekre a 100%-os lefedettségért

Viselje jobban gondját a problémás területeknek

Túl erős rányomás esetén figyelmeztet

Rávezeti, hogyan csökkentse a dörzsölést

Optimalizálja a fogmosást

A kefefejek automatikusan kiválasztják az optimális beállítást

Hozza ki a kefefejből garantáltan a legjobbat

4 üzemmód és 3 intenzitási beállítás közül választhat

Prémium pohártöltő és utazótok



Szónikus elektromos fogkefe alkalmazással HX9903/03

Fénypontok

Mondjon búcsút a lepedéknek

Illessze a fogkefére a C3 Premium Plaque

Control kefefejet a mindennél alaposabb

tisztítás élményéért. A puha, rugalmas oldalú

kefefej sörtéi pontosan követik az egyes fogak

felületét, 4-szer nagyobb felületi érintkezést

biztosítva***, és akár 10-szer több lepedéket

távolítanak el még a nehezen elérhető

helyekről is*.

Gondoskodás az ínyének

Illessze a fogkefére a G3 Premium Gum Care

kefefejet fogínye egészségének fokozására.

Kisebb mérete és célzott ínyvonalmenti sörtéi

gyengéd, mégis hatékony tisztítást nyújtanak

az ínyvonalnak, ahol az ínybetegségek

általában kezdődnek. Klinikailag igazoltan

akár 100%-kal csökkenti az ínygyulladás

esélyét*, és akár 7-szer egészségesebb fogínyt

eredményez már két hét használat után.*

Fehérebb fogak, gyorsan

Illessze a fogkefére a W3 Premium White

kefefejet a felületi lerakódások eltávolításához

és a legfehérebb mosolyhoz. Klinikai

tesztekkel bizonyított, hogy a sűrűn

elhelyezkedő sörték alkotta középső

folteltávolító betét révén mindössze három

napon belül 100%-kal több elszíneződést

távolít el.**

Nincs több kihagyott rész!

A Philips Sonicare alkalmazás jelzi Önnek,

hogy mikor érte el a teljes és alapos tisztítást,

és útmutatásával tudatosabb, jobb fogmosóvá

válhat.

TouchUp funkció

Ha kihagyna egy területet a fogmosás során,

az alkalmazás TouchUp funkciója ezt

megmutatja, így Ön még egyszer végigmehet

a területen, és biztos lehessen afelől, hogy

minden alkalommal teljes tisztaságot ér el.

Fókuszterületek és célkitűzések

Fogorvosa felhívta a figyelmét pár problémás

területre? Mi kijelöljük azokat az alkalmazáson

belüli 3D-s szájtérképen, és emlékeztetjük Önt

arra, hogy fordítson rájuk különös figyelmet.

Túl nagy nyomás?

Lehet, hogy Ön nem veszi észre, ha túl erősen

mos fogat, de a DiamondClean Smart észleli.

Ha túl nagy nyomást fejt ki, a markolat végén

lévő fénygyűrű villog, ami arra figyelmeztet,

hogy csökkentse a nyomást, és engedje, hogy

a fogkefefej végezze el a többit. 10 emberből 7

úgy találta, hogy ennek a funkciónak

köszönhetően hatékonyabbá vált a

fogmosásuk.

Könnyű munka

Az elektromos fogkefe használatakor a fogkefe

végzi a munkát. A markolatba épített

dörzsölés-érzékelő gyengéden figyelmezteti

Önt a dörzsölés visszafogására. Így tovább

javíthatja a technikáját a gyengédebb,

hatékonyabb tisztításért.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

White+: A felületi lerakódások eltávolításáért

Deep Clean+: Az élénkítő mélytisztításért

Egészséges íny: Különös figyelemmel az

őrlőfogakra

3 intenzitási szint: Magas, Közepes, Alacsony

Tartozékok

Markolat: 1 DiamondClean Smart

Kefefejek: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3

Premium Gum Care, 1 W3 Premium White

Pohártöltő: 1

Utazótok: Prémium utazótok

BrushSync módpárosítás

C3 Premium Plaque Control: A Clean

(Tisztítás) móddal párosítható

G3 Premium Gum Care kefefej: A Gum Health

móddal párosítható

W3 Premium White kefefej: A White+ móddal

párosítható

Csatlakoztathatóság

Bluetooth® vezeték nélküli technológia:

Fogmosási alkalmazás

Kompatibilitás

Android-kompatibilis: Android telefonok,

Bluetooth 4.0-kompatibilis táblagépek

iOS-kompatibilis: 3. generációs iPad vagy

újabb, iPhone 4S vagy újabb, iOS7 vagy újabb

operációs rendszerrel

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: Akár 10-szer annyi lepedéket

távolít el*

Egészségügyi előnyök: Akár 7-szer

egészségesebb fogíny****

Fehérítő hatás: Akár 100%-kal kevesebb

elszíneződés*****

Nyomásvisszajelzés: Lilán világító gyűrű, A

markolat rezgésével figyelmezteti a használót

TouchUp: 100%-os lefedettséget nyújt

Időzítő: BrushPacer és SmarTimer

Intelligens érzékelőtechnológia

Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén

figyelmeztet

Helyérzékelő: Nyomon követi és javítja a

lefedettséget

Dörzsölés-érzékelő: Rávezet a dörzsölés

csökkentésére

3D-s térkép a szájról: Kijelöli a problémás

területeket

TouchUp: A kihagyott területek kezelésére

Elhelyezkedésérzékelő: A kihagyott

területekhez irányít

Egyszerű használat

Markolat kompatibilitás: Könnyen

rápattintható kefefejek

Kefefej-felismerés: Szinkronizálás az

optimális üzemmóddal

Csere-emlékeztető: Így mindig a legjobb

eredményt nyújthatja, az emlékeztető ikon

világítani kezd

Töltöttségjelző: Világító ikon jelzi az

akkumulátor élettartamát

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Kijelző: Világító kijelző

Műszaki adatok

elem: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Működési idő (Telitől üresig): 14 nap******

Energiaellátás

Feszültség: 110–220 V

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

* Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi

fogkefe

* * egy kézi fogkefe és egy piacvezető fehérítő fogkrém

együttes használatához képest

* * a DiamondClean fogkefefejhez képest

* *** Gum Health (Egészséges fogíny) módban, a kézi

fogkefékhez képest; 2 hét után

* **** 3 napi White+ módban való használat után, a kézi

fogkeféhez képest

* **** naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve,

standard üzemmódban
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