
 

Електрическа звукова четка

за зъби с приложение

DiamondClean Smart

  Персонализирано обучение

Интелигентни сензори на главата

Интелигентно разпознаване на

главата

4 режима, 3 степени на

интензивност

 

HX9903/13

Цялостно решение за красива и здрава усмивка
Нашата най-добра четка за зъби с технология с интелигентни

сензори

Вземете най-доброто почистващо средство - DiamondClean Smart. Вече няма място за

съмнения, с обратната информация и персоналното обучение се наслаждавате на

превъзходни, естествено бели зъби, здрави венци и свеж дъх. Това е нещо повече от четка

за зъби – това е цялостно решение за грижа за красива усмивка.

Доказано подобрява здравето на устата

Премахва до 10 пъти повече плака* за дълбоко почистване

До 7 пъти по-здрави венци* само за 2 седмици

Премахва до 100% повече петна** само за 3 дни

Персонализирано вградено обучение за отлично четкане

Насочва ви да измиете пропуснатите зони и ги маркира

Връща ви обратно към всяко пропуснато място за 100% покритие

Започнете да се грижите по-добре за вашите проблемни зони

Предупреждава ви, ако натискате прекалено силно

Насочва ви да намалите търкането

Оптимизирайте миенето на вашите зъби

Главите на четката за зъби автоматично избират оптималните настройки

Уверете се, че извличате максимума от вашата глава на четка за зъби

Избирайте между 4 режима и 3 настройки на интензивност

Зареждаща чаша Premium и калъф за пътуване
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Акценти

Кажете сбогом на плаката

Поставете главата Sonicare Premium Plaque Control на

четката, за да се насладите на нашето най-дълбоко

почистване. С помощта на меките гъвкави страни

косъмчетата се адаптират към формата и

повърхността на всеки зъб за 4 пъти по-добър

контакт*** и премахва до 10 пъти повече плака от

трудни за достигане зони*.

Грижа за вашите венци

Поставете главата Sonicare Premium Gum Care на

четката за грижа за венците Premium, за да

подобрите здравето на венците си. Нейният малък

размер и насочените към линията на венците

косъмчета осигуряват нежно, но същевременно

ефективно почистване по линията на венците,

където започва заболяването на венците. Клинично е

доказано, че осигурява до 100% по-малко възпаление

на венците* и до 7 пъти по-здрави венци само за две

седмици.*

По-бели зъби, бързо

Поставете главата на четката за зъби W3 Premium

White за премахване на повърхностни петна и

разкрийте своята най-бяла усмивка. Клинично

доказано е, че със своите гъсто разположени

централни косъмчета за отстраняване на петна

премахва до 100% повече петна само за три дни.**

Не пропускайте нито една зона

Приложението Philips Sonicare ви информира, когато

сте постигнали цялостно почистване и ви

инструктира как да бъдете по-добри и по-внимателни

с четката.

Функция TouchUp

Ако пропуснете място, докато миете зъбите си,

функцията TouchUp на приложението ще ви покаже.

След това можете да се върнете за второ минаване

и да сте уверени, че всеки път ще се насладите на

пълно почистване.

Зона на фокусиране и настройка на цел

Някакви проблемни зони, посочени от вашия

зъболекар? Ще ги маркираме в 3D картата на устата

ви във вашето приложение и ще ви напомним да

обърнете специално внимание на тези зони.

Прекалено голям натиск?

Възможно е да не забележите, когато натискате

четката прекалено силно, но вашият DiamondClean

Smart ще забележи. Ако използвате прекалено голям

натиск, светлинният пръстен в края на дръжката ще

започне да мига. Това е нежно напомняне да

намалите натиска и да оставите главата на четката за

зъби да си свърши работата. 7 от 10 души смятат, че

тази функция ги е направила по-добър потребител на

четка.

С лекота

С електронната четка за зъби вие оставяте четката

да свърши работата. Ние сме вградили сензор за

търкане в дръжката като нежно напомняне да

намалите търкането. По този начин можете да

подобрите техниката си и да се насладите на по-

нежно и по-ефективно почистване.
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Спецификации

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

White+: За премахване на повърхностни петна

Deep Clean+: За освежаващо дълбоко почистване

Gum Health: Специално внимание към кътниците

3 степени на интензивност: Високо, Средно, Ниски

Включени в комплекта

Дръжка: 1 DiamondClean Smart

Глави за четка: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3

Premium Gum Care, 1 W3 Premium White

Зареждаща чаша: 1

Калъф за пътуване: Калъф за пътуване Premium

Сдвояване в режим BrushSync

C3 Контрол на плаката Premium: Сдвояване в режим

Clean

G3 глава на четка за грижа за венците Premium:

Сдвоява се в режим Gum Health

W3 глава на четка Premium White: Сдвояване в

режим White+

Възможности за свързване

Безжична технология Bluetooth®: Свързано

приложение за почистване

Съвместимост

Съвместимост с Android: Телефони с Android,

Таблети с разрешен Bluetooth 4.0

Съвместимост с iOS: Трето поколение iPad или по-

нов, iPhone 4S или по-нов, с iOS7 или по-нова

Дизайн и покритие

Цвят: Черно

Работни показатели при почистване

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Представяне: Отстранява до 10 пъти повече плака*

Лечебен ефект: До 7 пъти по-здрави венци****

Предимства на избелването: До 100% по-малко

петна*****

Обратна връзка при натиск: Пръстенът светва в

лилаво, Вибрираща дръжка, за да предупреждава

потребителя при по-голям натиск върху зъбите

TouchUp:

Гарантира 100% покритие

Таймер: BrushPacer и SmarTimer

Технология с интелигентен сензор

Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено

силно натискане на четката

Сензор за местоположение: Проследява и

подобрява покритието

Сензор за търкане: Указва за намаляване на

търкането

3D карта на устата: Маркира проблемните зони

3D карта на устата: Маркира проблемните зони

TouchUp: За справяне с пропуснати зони

Сензор за позиция: Ръководства за области, които

сте пропуснали

Лесна употреба

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на

главите с щракване

Разпознаване на главата на четка: Синхронизира се в

оптимален режим

Напомняне за замяна: За да гарантира винаги най-

добри резултати, иконата за напомняне светва

Индикатор за батерията: Светещата икона показва

състоянието на батерията

Дръжка:

Тънък и ергономичен дизайн

Дисплей: Осветен дисплей

Технически данни

Батерия: Акумулаторна

Тип батерия: Литиево-йонна

Време за работа (от пълно зареждане до

изтощаване): 14 дни******

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

* Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за

зъби

* * в сравнение с ръчна четка за зъби с водеща паста за зъби за

избелване

* * в сравнение с DiamondClean

* *** при режим Gum Health в сравнение с ръчна четка за зъби

при 2 седмици

* **** след 3 дни на използване в режим White+ в сравнение с

ръчна четка за зъби

* **** въз основа на два периода от двуминутно миене на ден в

стандартен режим
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