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Dentes mais brancos e mais saudáveis para

toda a vida

Dentes mais brancos em apenas 1 dia*

O melhor branqueamento Philips Sonicare na nossa escova de dentes elétrica

sónica mais elegante. Mude para a Sonicare.

Os utilizadores da DiamondClean apresentam uma melhor saúde oral

Remova até 100% mais manchas* em apenas 3 dias

Remove até 10x mais placa bacteriana* para uma limpeza profunda

As manchas desaparecem para um sorriso mais brilhante e mais branco

Dura para a placa bacteriana, suave para as suas gengivas

Mantenha o rumo certo com um relatório de progresso personalizado

Comece e mantenha hábitos saudáveis

Deixe que a DiamondClean 9000 se adapte às suas necessidades

Experiência de escovagem personalizada

Permite-lhe saber se está a escovar com demasiada força

O BrushSync seleciona automaticamente o modo ideal para si

Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova

Desfrute de um design elegante e fácil de utilizar

Fácil de carregar e design elegante
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Destaques

Remove até 5 vezes mais manchas***

Livre-se das manchas superficiais e desfrute

de um sorriso mais branco com a cabeça de

escova W3 Premium White. As cerdas densas

da cabeça da escova foram especialmente

concebidas para eliminar manchas. Além

disso, foi comprovado clinicamente que

removem até 100% mais manchas em apenas

três dias.***

Remove até 10x mais placa bacteriana*

Tenha a certeza de que está a obter a limpeza

mais profunda possível com a cabeça de

escova C3 Premium Plaque Control. As cerdas

macias e flexíveis foram concebidas para

envolver os contornos dos seus dentes,

proporcionando 4x mais contacto com a

superfície** e até 10x mais remoção de placa

bacteriana em áreas difíceis de alcançar.

Cabeça de escova W3 Premium White

Encaixe a cabeça de escova W3 Premium

White para remover as manchas superficiais e

revelar o seu sorriso mais branco. As suas

cerdas densas da zona central de remoção de

manchas branqueiam os dentes desde a

primeira utilização.

C3 Premium Plaque Control

A cabeça de escova C3 Premium Plaque

Control foi concebida para lhe proporcionar a

limpeza mais profunda de sempre. As laterais

e as cerdas flexíveis envolvem perfeitamente

os contornos dos seus dentes, proporcionando

um contacto com a superfície 4x superior e

ajudando a escovar áreas difíceis de alcançar*.

Relatório de progresso

A DiamondClean 9000 oferece-lhe a

orientação de que necessita para melhorar e

manter hábitos de escovagem saudáveis entre

exames de rotina no dentista. Os sensores

inteligentes incorporados permitem-lhe saber

quando está a utilizar demasiada pressão e,

se associar a sua experiência de escovagem à

aplicação Sonicare, o relatório de progresso

personalizado ajuda a monitorizar o seu

percurso para estar a par das suas melhorias

ao longo do tempo.

4 modos, 3 intensidades

A DiamondClean 9000 oferece os modos

Clean, White+, Gum Health e Deep Clean+

para satisfazer as suas necessidades de

escovagem. O modo Clean destina-se a uma

limpeza diária excecional, o modo White+

destina-se à remoção de manchas, o modo

Gum Health oferece uma limpeza suave e

eficaz das gengivas e o modo Deep Clean+

proporciona uma limpeza profunda revigorante.

As três intensidades permitem-lhe escolher

entre uma definição mais alta que melhora a

limpeza e uma mais baixa para bocas mais

sensíveis.

Emparelhamento de modo BrushSync

As cabeças de escova inteligentes garantem

que está a utilizar o modo e a intensidade

certos para a melhor limpeza possível. Por

exemplo, se estiver a utilizar a cabeça de

escova W3 Premium White, a tecnologia

BrushSync da DiamondClean 9000 sincroniza

automaticamente a cabeça da escova com o

modo White+ para ajudar a branquear os seus

dentes.

Sensor de pressão integrado

Poderá não notar que está a escovar com

demasiada força, mas a DiamondClean 9000

nota. Se precisar de aplicar menos pressão, a

escova de dentes emite um som pulsante.

Trata-se de um lembrete para aliviar a pressão

e deixar a cabeça da escova fazer o trabalho. 7

em cada 10 pessoas consideraram que esta

função as ajudou a escovarem melhor os seus

dentes.
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Especificações

Modos

3 intensidades: Baixa, Média, Elevada

Limpeza: Para limpeza diária excecional

Limpeza profunda+: Para uma limpeza

profunda revigorante

Saúde das gengivas: Atenção especial aos

molares

Branco+: Para eliminar manchas da superfície

Itens incluídos

Pega: 1 DiamondClean 9000

Cabeças de escova: 1 W3 Premium White, 1 C3

Premium Plaque Control

Estojo de viagem: Estojo de viagem para

carregamento por USB

Base de carregamento: 1

Carregador de copo: 1

Conetividade

Tecnologia sem fios Bluetooth®: Aplicação de

escovagem conectada

Compatibilidade

Compatibilidade Android: telemóveis Android,

tablets com Bluetooth 4.0

Compatibilidade iOS: iPad 3.ª geração ou

superior, iPhone 4S ou superior, com o iOS7 ou

superior, com o sistema operacional iOS7

Design e acabamento

Cor: Preto

Desempenho de limpeza

Benefícios de branqueamento: Branqueia os

dentes em 1 dia*

Performance: Remove até 10x mais placa

bacteriana*

Resposta da pressão: A pega vibra para alertar

o utilizador

Temporizador: BrushPacer e SmarTimer

Tecnologia de sensor inteligente

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a

escovar com demasiada força

Lembrete de substituição BrushSync: Saiba

sempre quando, substituir a cabeça da escova

Tecnologia BrushSync: Ligação entre pega

inteligente e, cabeça de escova inteligente

Fácil de utilizar

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova

de encaixe fácil

Lembrete de substituição: Para garantir

sempre os melhores resultados, o ícone de

aviso acende-se

Pega: Design ergonómico esguio

Especificações técnicas

Bateria: Recarregável

Tipo de bateria: Iões de lítio

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): 14 dias***

Potência

Voltagem: 110-220 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

* *em comparação com uma escova de dentes manual

* * em comparação com a DiamondClean

* **com base em dois períodos de escovagens de dois

minutos por dia
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