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Smart
børstehovedsgenkendelse

Eksklusivt tilbehør

 

HX9924/03

Vores bedste tandbørste nogensinde Gør rent i

hele din mund.

Føl dig 100 % tryg med din mundsundhed

DiamondClean Smart er vores bedste tandbørste for komplet mundpleje. Med fire

højtydende børstehoveder kan du fokusere på alle dele af din mundsundhed, og

vores Smart Sensor-teknologi giver dig personlig feedback og tips.

Giver dokumenteret bedre mundsundhed

Fjerner op til 10 gange mere plak* for en ekstra grundig rengøring

Op til syv gange sundere tandkød på kun to uger

Fjerner op til 100 % flere misfarvninger** på kun tre dage

Nyd en længevarende frisk ånde

Personlig coaching i appen til en perfekt børstning

Registrerer, hvor du har børstet og viser, hvor du ikke har børstet

Tager dig tilbage til eventuelle steder, du sprang over, for en omhyggelig børstning

Tag bedre hånd om dine problemområder

Tryksensoren advarer dig, hvis du trykker for hårdt

Hjælper dig til at skrubbe mindre

Få det bedst mulige resultat med tandbørstningen

Børstehovederne vælger automatisk den optimale indstilling

Sørg for, at du får mest muligt ud af dit børstehoved

Vælg mellem fem indstillinger og tre intensitetsniveauer
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Vigtigste nyheder

Sig farvel til plak

Påsæt det medfølgende børstehoved Premium

Plaque Control, og oplev vores grundigste

rengøring. Med sine bløde, fleksible sider

former børstestråene sig efter hver enkelt

tandoverflade, hvilket giver fire gange mere

overfladekontakt*** og fjerner op til 10 gange

mere plak på svært tilgængelige steder*.

Plej dit tandkød

Vælg børstehovedet Premium Gum Care, hvis

du vil have et sundere tandkød. Den mindre

størrelse og børstestråene, som vender ind

mod tandkødskanten, giver en skånsom, men

effektiv rengøring på steder, hvor

tandkødssygdomme kan udvikle sig. Det er

klinisk dokumenteret, at dette giver op til 100 %

mindre tandkødsbetændelse* og op til syv

gange sundere tandkød på kun to uger.*

Hvidere tænder, hurtigt

Med Premium White-børstehovedet fjerner du

effektivt misfarvninger for et hvidere smil. De

tætsiddende børstestrå i midten af

børstehovedet til fjernelse af misfarvninger

fjerner op til 100 % flere misfarvninger på kun

tre dage – klinisk dokumenteret! **

TongueCare+ tungebørste

Tungebørsten TongueCare+ fjerner forsigtigt

ildelugtende bakterier fra porerne på tungen

takket være 240 MicroBristles, som når dybt

ned mellem alle tungens furer og riller. Den

fjerner bakterier og belægninger, som medfører

dårlig ånde, og i kombination med vores

antibakterielle BreathRx-tungespray får du en

overlegen rengøring og superfrisk ånde.

Kom ind i alle hjørner

Takket være vores smarte lokaliseringssensor

ved du altid, hvor du har børstet – og hvor du

ikke har børstet. Med realtidssporing i Philips

Sonicare-appen ved du, hvornår du har børstet

rigtigt, og appen hjælper dig til at børste bedre

og mere omhyggeligt.

TouchUp-funktion

Hvis du springer et sted over, når du børster

tænderne, gør appens TouchUp-funktion dig

opmærksom på det. Du kan så gå tilbage for at

børste en gang mere og være sikker på, at du

får en komplet rengøring hver gang.

Fokusområder og indstilling af mål

Takket være vores smarte lokaliseringssensor

ved du altid, hvor du har børstet – og hvor du

ikke har børstet. Med realtidssporing i Philips

Sonicare-appen ved du, hvornår du har børstet

rigtigt, og appen hjælper dig til at børste bedre

og mere omhyggeligt

Børster du for hårdt?

Du mærker det måske ikke, når du børster for

hårdt, men det gør DiamondClean Smart. Hvis

du børster for hårdt, blinker lysringen i bunden

af håndtaget. Det er en diskret påmindelse om

ikke at trykke så hårdt og i stedet lade

børstehovedet gøre arbejdet. 7 ud af 10

personer synes, at denne funktion hjælper dem

til at børste bedre.

Super nemt

Med en elektrisk tandbørste lader du

tandbørsten gøre arbejdet. Vi har indbygget en

skrubbesensor i håndtaget som en diskret

påmindelse om at skrubbe mindre. På den

måde kan du forbedre din teknik og få en

mildere og mere effektiv rengøring.
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Specifikationer

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

White+: Fjerner misfarvninger på tænderne

Deep Clean+: Giver en forfriskende dybderens

Gum Health: Særlig opmærksomhed omkring

kindtænderne

TongueCare+: Til vedvarende frisk ånde

3 intensiteter: Høj, Mellem, Lav

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 DiamondClean Smart

Børstehoveder: 1 C3 Premium Plaque Control,

1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium

White, 1 TongueCare+ tungebørste

Glasoplader: 1

Rejseetui: Rejseetui til USB-opladning

Antibakteriel tungespray: 2oz

Parring af BrushSync-indstilling

C3 Premium Plaque Control: Kan parres med

Clean-funktion

G3 Premium Gum Care-børstehoved: Kan

parres med Gum Health-funktion

W3 Premium White-børstehoved: Kan parres

med White+ funktion

TongueCare+ tungebørste: Kan parres med

TongueCare-funktion

Tilslutningsmuligheder

Trådløs Bluetooth®-teknologi: App Forbundet

tandbørstning

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner,

Bluetooth 4.0-aktiverede tablets

iOS-kompatibilitet: iPad 3. generation eller

nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7 eller

højere

Design og finish

Farve: Hvid

Renseydelse

Hastighed: Op til 62.000

børstebevægelser/min.

Performance: Fjerner op til 10 gange mere

plak*

Sundhedsmæssige fordele: Op til 7 gange

sundere tandkød****

Hvidere tænder: Op til 100 % færre

misfarvninger*****

Trykfeedback: Ringen lyser lilla, Håndtaget

vibrerer for at alarmere brugeren

TouchUp: Sikrer 100 % dækning

Timer: BrushPacer og SmarTimer

Smart sensorteknologi

Tryksensor: Udsender en alarm, hvis du trykker

for hårdt med børsten

Placeringssensor: Registrerer og forbedrer

dækningen

Skrubbesensor: Medvirker til at mindske

skrubning

3D-mundkort: Fremhæver problemområder

TouchUp: Retter opmærksomheden mod

oversprungne områder

Positionsføler: Viser områder, som du har

sprunget over

Ingredienser

Ingredienser i tungespray: Aqua, propylen

glycerol, PEG-40 hydrogeneret castorolie,

Aroma, zinkglukonat, PEG-12 dimethicon,

Cetylpyridinklorid,, Eukalyptus, citriodoraolie,

Thymol, natriumsaccharin, Limonene,

Cl42090

Brugervenlig

Håndtagskompatibilitet: Børstehoveder, der

nemt klikkes på

Børstehovedgenkendelse: Synkroniseres med

optimal indstilling

Udskiftningspåmindelse: Sørger altid for de

bedste resultater, Påmindelsesikonet tændes

Batteriindikator: Illumineret ikon indikerer

batterilevetid

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Display: Oplyst display

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Brugstid (fuldt opladet til tom): 14 dage******

Strøm

Spænding: 110-220 V

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

* Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel

tandbørste

* * sammenlignet med en manuel tandbørste med en

førende blegende tandpasta

* * sammenlignet med DiamondClean

* *** i Gum Health-indstilling i forhold til en manuel

tandbørste i 2 uger

* **** efter 3 dages brug i White+ indstillingen i forhold til

en manuel tandbørste

* ****   baseret på to perioder med to minutters børstetid

om dagen i standardindstilling
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