
 

Sonic-sähköhammasharja
ja sovellus

DiamondClean 9000

 
Harjaustietojen helppo
seuranta

Sisäänrakennettu paineanturi

Älykäs harjaspään tunnistus

4 harjaustilaa, 3 tehoa

 

HX9911/29 Terveemmät valkoisemmat hampaat

pitkäaikaisin tuloksin

Valkoisemmat hampaat vain 1 päivässä****

Laadukasta Philips Sonicare -valkaisutehoa tyylikkäimmässä sonic-

sähköhammasharjassamme. Vaihda nyt Philips Sonicareen.

Iloa tyylikkäästä ja käyttäjäystävällisestä muotoilusta

Helppo ladata, siisti säilyttää

DiamondClean-käyttäjien suun terveys parantunut

Tehokas plakkia vastaan, hellä ikenille

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia* puhdistaen hampaat perusteellisesti

Anna DiamondClean 9000 -hammasharjan sopeutua tarpeisiisi

Yksilöllinen harjauskokemus

Varoittaa, jos painat liian kovaa

BrushSync-toiminto valitsee automaattisesti juuri sivulle sopivan tilan

Saat muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät

Pysy ajan tasalla henkilökohtaisen edistymisraportin avulla

Omaksu terveelliset elintavat
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Kohokohdat

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*

C3 Premium Plaque Control -harjaspää takaa

perusteellisimman syväpuhdistuksen. Sen

pehmeät ja joustavat harjakset on suunniteltu

myötäilemään hampaiden muotoja, joten se

puhdistaa 4 kertaa tavallista suuremmalta

alueelta** ja poistaa jopa 10 kertaa enemmän

plakkia myös vaikeapääsyisistä paikoista.

C3 Premium Plaque Control

C3 Premium Plaque Control -harjaspää on

kehitetty ainutlaatuisen tehokkaaseen

syväpuhdistukseen. Sen pehmeät ja joustavat

reunat ja harjakset myötäilevät hampaiden

muotoja, joten se puhdistaa 4 kertaa tavallista

suuremmalta alueelta ja ylettyy

vaikeapääsyisiinkin paikkoihin*.

Edistymisraportti

DiamondClean 9000 auttaa terveellisten

hampaiden harjaustottumusten

omaksumisessa ja noudattamisessa

hammaslääkärikäyntien välillä. Sen älykkäät

anturit varoittavat liian voimakkaasta

painamisesta, ja kun yhdistät

harjauskokemukseen Sonicare-sovelluksen,

saat räätälöidyn raportin, jonka avulla voit

seurata edistymistäsi.

4 harjaustilaa, 3 tehoa

DiamondClean 9000 tarjoaa neljä vaihtoehtoa

erilaisiin harjaustarpeisiin: Clean, White+, Gum

Health ja Deep Clean+. Clean-

tila takaa erinomaisen päivittäisen

puhdistuksen, White+ on tarkoitettu

värjäytymien poistoon, Gum Health puhdistaa

ikenet hellävaraisesti ja tehokkaasti ja Deep

Clean+ tarjoaa perusteellisen

syväpuhdistuksen. Valittavissa on kolme

harjaustehoa sen mukaan, haluatko tehokkaan

vai hellävaraisen puhdistuksen.

BrushSync-tilanvalinta

Älykkäiden harjaspäiden ansiosta käytössäsi

on aina oikea tila ja teho parasta mahdollista

puhdistusta varten. Jos esimerkiksi käytät W3

Premium White -harjaspäätä, DiamondClean

9000:n BrushSync-tekniikka valitsee

automaattisesti White+-tilan värjäytymien

poistamista varten.

Sisäänrakennettu paineanturi

Et ehkä itse huomaa, kun harjaat liian

voimakkaasti, mutta DiamondClean 9000

pitää sinut ajan tasalla. Sen äänimerkki kertoo

tarvittaessa, että voit harjata hellemmin ja

antaa harjan tehdä työt. Seitsemän

kymmenestä ihmisestä oli sitä mieltä, että

tämä ominaisuus auttoi heitä tulemaan

paremmaksi harjaajaksi.

BrushSync-vaihtomuistutus

Harjaspäät kuluvat ajan myötä, ja niiden

puhdistusteho heikkenee. Philipsin BrushSync-

tekniikka seuraa, miten pitkään olet käyttänyt

harjaspäätä ja kuinka voimakkaasti olet

harjannut. Hammasharjan merkkivalo ja lyhyt

äänimerkki kertovat, milloin harjaspää

kannattaa vaihtaa uuteen.

Pitkäkestoinen akku

DiamondClean 9000:n akussa riittää virtaa

tavallisessa käytössä jopa kahdeksi viikoksi

yhdellä latauksella.



Sonic-sähköhammasharja ja sovellus HX9911/29

Tekniset tiedot

Tilat

3 tehoa: Korkea, Matala, M

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

Deep Clean+: Perusteellinen syväpuhdistus

Ikenien hyvinvointi: Erityistä huomiota

poskihampaisiin

White+: Poistaa pintavärjäytymiä

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 DiamondClean 9000

Harjaspäät: 1 C3 Premium Plaque Control

Lasilaturi: 1

Kuljetuslaukku: USB-latauskuljetuslaukku

Latausteline: 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, iOS7 tai

uudempi, jossa iOS7-käyttöjärjestelmä

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Vaaleanpunainen

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 10 kertaa

enemmän plakkia*

Valkaiseva ominaisuus: Valkoisemmat

hampaat jo yhdessä päivässä*

Painepalaute: Varoittaa rungon värinällä

Ajastin: BrushPacer ja SmarTimer

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian

voimakkaasti

BrushSync-vaihtomuistutus: Saat

muistutuksen, kun on aika, vaihtaa harjaspäät

BrushSync-tekniikka: älykkään harjaspään,

Yhdistää älykkään hammasharjan ja

Helppokäyttöinen

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Muistutus vaihtamisesta: Muistutuskuvake

syttyy varmistaen, parhaan lopputuloksen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää***

Virta

Jännite: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* * verrattuna DiamondClean-hammasharjaan

* enemmän verrattuna tavalliseen hammasharjaan

* **perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin

harjauskertaan.

* ***White+-tilassa verrattuna tavalliseen

hammasharjaan käytettäessä markkinoiden johtavaa

valkaisevaa hammastahnaa
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