
 

Електрическа звукова четка

за зъби с приложение

DiamondClean 9000

 
Свързаното миене на зъби е

улеснено

Вграден сензор за натиск

Интелигентно разпознаване на

главата

4 режима, 3 степени на

интензивност

 

HX9914/57

По-бели, по-здрави зъби за цял живот
По-бели зъби само след 1 ден*

Получете върховното почистване с DiamondClean 9000. Насладете се на подобрено

орално здраве с превъзходно почистване и избелване и обратна връзка в реално време.

Потребителите на DiamondClean получават по-добро орално здраве

Премахва до 10 пъти повече плака* за дълбоко почистване

Нашата уникална технология ви предлага мощно и нежно почистване

Оставете DiamondClean 9000 да се адаптира към вашите нужди

Персонализирано почистване на зъби

Уведомява ви, ако натискате прекалено силно

BrushSync автоматично избира най-подходящия за вас режим

Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката

Не изоставайте с персонализиран доклад за прогрес

Започнете и спазвайте здравословните навици

Насладете се на стилен, лесен за използване дизайн

Лесно зареждане и стилно стартиране



Електрическа звукова четка за зъби с приложение HX9914/57

Акценти

Отстранява до 10 пъти повече плака*

Знайте, че получавате възможно най-дълбокото

почистване с главата с четка C3 Premium Plaque

Control. Меките, гъвкави косъмчета са проектирани

да се извиват по контура на зъбите ви,

предоставяйки ви 4 пъти повече контакт с

повърхността** и до 10 пъти повече отстраняване

на плаката от труднодостъпните места

Технология Philips Sonicare

Мощните звукови вибрации разбиват пастата ви за

зъби на балони за отстраняване на плака и ги

избутват дълбоко между зъбите и линията на

венците. Само за 2 минути получавате почистване за

период от един месец с ръчна четка за зъби.

Вграден сензор за натиск

Възможно е да не обърнете внимание, ако натискате

четкате твърде силно, но вашата DiamondClean 9000

ще забележи. Ако прилагате твърде голям натиск,

четката за зъби ще издаде пулсиращ звук. Това е

напомняне да дадете възможност на главата с четка

да свърши работата си. 7 от 10 човека установиха, че

тази функция им е помогнала да четкат зъбите си по-

добре.

4 режима, 3 степени на интензивност

DiamondClean 9000 се доставя с Clean, White+, Gum

Health и Deep Clean+, за да се погрижи за устната ви

хигиена. Режимът Clean е за изключително

ежедневно почистване, White+ е за отстраняване на

петна, Gum Health предоставя нежно, но ефективно

почистване за венците, а Deep Clean+ ви предоставя

освежаващо дълбоко почистване. Трите нива на

интензивност ви позволяват да избирате между по-

висока настройка за по-силно почистване и по-ниска

настройка за по-чувствителната уста.

Сдвояване в режим BrushSync

Интелигентните глави с четка гарантират, че

използвате правилния режим и интензивност за най-

доброто възможно почистване. Например, да кажем,

че използвате главата с четка W3 Premium White.

Технологията BrushSync на DiamondClean 9000

автоматично ще синхронизира главата с четка с

режима White +, за да ви помогне да избелите

зъбите си.

Напомняне за смяна BrushSync

Всички глави с четки се износват с течение на

времето, така че ще искате да следите вашите, за да

сте сигурни, че все още получавате страхотно

почистване. Нашата технология BrushSync проследява

колко дълго използвате главата с четката и колко

усилено сте четкали. Напомнянето за подмяна от

BrushSync върху дръжката ви и кратък звуков сигнал

ви напомнят, когато е време да я замените.

Доклад за прогрес

DiamondClean 9000 ви дава насоките, от които се

нуждаете, за подобряване и поддържане на

здравословни навици на четкане между прегледите

при зъболекар. Вградените интелигентни сензори ви

уведомяват, когато използвате прекалено голям

натиск, а като свързвате изживяването си при миене

на зъби с приложението Sonicare, персонализиран

доклад за прогреса ви помага да продължите да

проследявате, за да видите напредъка си във

времето.

Батерия с дълъг живот

Вашата DiamondClean 9000 ще издържи до две

седмици с едно зареждане при нормална употреба.
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Спецификации

Режими

3 степени на интензивност: Високо, Средно, Ниски

Clean: За изключително ежедневно почистване

Deep Clean+: За освежаващо дълбоко почистване

Gum Health: Специално внимание към кътниците

White+: За премахване на повърхностни петна

Включени в комплекта

Дръжка: 2 DiamondClean 9000

Глави за четка: 2 C3 Premium Plaque Defense

Зареждаща чаша: 1

Основа на зарядното устройство: 2

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, с

операционна система iOS7

Дизайн и покритие

Цвят: Черно и розово злато

Работни показатели при почистване

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Представяне: Отстранява до 10 пъти повече плака*

Обратна връзка при натиск: Вибрираща дръжка, за да

предупреждава потребителя при по-голям натиск

върху зъбите

Таймер: BrushPacer и SmarTimer

Технология с интелигентен сензор

Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено

силно натискане на четката

Напомняне за смяна BrushSync: Винаги бъдете

информирани кога да, смените главата на четката

Технология BrushSync: главата на смарт четката,

Свързва смарт дръжката и

Лесна употреба

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на

главите с щракване

Напомняне за замяна: За да гарантира винаги най-

добри резултати, иконата за напомняне светва

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

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

* повече в сравнение с ръчна четка за зъби

* ** на база два периода с по две минути почистване на зъбите на

ден
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