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Kaikkien aikojen paras hammasharjamme.

Puhdistaa koko suun.

100-prosenttista varmuutta suunhoitoon

DiamondClean Smart on paras hammasharjamme, joka tarjoaa kattavaa

suunhoitoa. Neljän tehokkaan harjaspään ansiosta voit keskittyä kaikkiin

suunterveyden puoliin. Smart Sensor -tekniikka antaa sinulle henkilökohtaista

palautetta ja vinkkejä.

Todistetusti terveempi suu

Syväpuhdistus poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*

Jopa seitsemän kertaa terveemmät ikenet vain 2 viikossa

Poistaa jopa 100 % enemmän värjäytymiä** vain kolmessa päivässä

Nauti raikkaasta hengityksestä pitkään

Täydellinen puhdistustulos opastustoiminnon ansiosta

Tallentaa tiedot jo harjatuista kohdista ja näyttää, missä pitää parantaa

Palautus kohtiin, jotka ovat ehkä jääneet vähemmälle huomiolle

Ongelma-alueista huolehtiminen

Paineanturi varoittaa, jos harjaat liian kovaa

Auttaa vähentämään liiallista hankaamista

Parhaita mahdollisia harjaustuloksia

Harjaspää valitsee ihanteelliset asetukset automaattisesti

Varmista, että saat kaiken irti harjaspäästä

Voit valita sopivan 5 käyttötilasta ja kolmesta tehotasosta
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Kohokohdat

Jäähyväiset plakille

Ota käyttöön pakkaukseen kuuluva Premium

Plaque Control -harjaspää ja koe

uskomattoman tehokas syväpuhdistus.

Pehmeiden, joustavien sivujen ansiosta

harjakset mukautuvat hampaiden pintoihin,

jolloin harjaspää saa viisi kertaa laajemman

pintakosketuksen*** ja poistaa jopa 10 kertaa

enemmän plakkia hankalista paikoista*.

Huolehdi ikenistäsi

Valitse Premium Gum Care -harjaspää, jos

haluat parantaa ikeniesi terveyttä.

Hellävaraisen, mutta tehokkaan puhdistuksen

mahdollistaa pieni koko ja harjakset, jotka on

suunnattu ienrajaan, missä iensairauksia voi

alkaa kehittyä. Sen on kliinisesti osoitettu

vähentävän ientulehdusta jopa 100 prosenttia

ja tekevän ikenistä jopa seitsemän kertaa

terveemmät vain kahdessa viikossa*.

Valkoisemmat hampaat, nopeasti

Premium White -harjaspää poistaa tehokkaasti

pintavärjäytymiä ja saa aikaan valkoisen

hymyn. Tiiviit tahranpoistoharjakset

harjaspään keskellä poistavat jopa 100 %

enemmän värjäytymiä** vain kolmessa

päivässä. Tämä on kliinisesti todistettu! **

TongueCare+-kieliharja

TongueCare+-kielenpuhdistin poistaa

pahanhajuisia bakteereita kielen huokosista.

240 MicroBristle-harjasta puhdistavat

tehokkaasti kielen pinnassa olevat urat ja

harjanteet. Puhdistin poistaa bakteereita ja

hiukkasia, jotka aiheuttavat pahanhajuista

hengitystä. Yhdessä antibakteerisen BreathRx-

kielisuihkeen kanssa saat ylivertaista puhtautta

ja uskomattoman raikkaan hengityksen.

Puhdista jokainen pinta

Älykkään paikannusanturin ansiosta tiedät

aina, mistä olet jo harjannut ja mistä pitää

vielä harjata. Reaaliaikaisen seurannan

ansiosta Philips Sonicare -sovellus tietää,

mitkä kohdat on harjattu hyvin. Sovellus auttaa

saavuttamaan paremman ja huolellisemman

puhdistuksen.

TouchUp-toiminto

Jos sinulta jää jokin kohta huomaamatta

harjauksen aikana, sovelluksen TouchUp-

toiminto näyttää sen. Voit sitten tehdä uuden

kierroksen ja varmistaa täydellisen

puhdistuksen.

Painopistealueet ja tavoitteet

Älykkään paikannusanturin ansiosta tiedät

aina, mistä olet jo harjannut ja mistä pitää

vielä harjata. Reaaliaikaisen seurannan

ansiosta Philips Sonicare -sovellus tietää,

mitkä kohdat on harjattu hyvin. Sovellus auttaa

saavuttamaan paremman ja huolellisemman

puhdistuksen.

Harjaatko sinä liian kovaa?

Et ehkä itse huomaa kun harjaat liian kovaa,

mutta DiamondClean Smart tekee sen

puolestasi. Jos harjaat liian kovaa, kahvan

alaosassa oleva valorengas välkkyy. Se on

hienovarainen muistutus siitä, ettei sinun

tarvitse painaa harjaa, vaan antaa sen tehdä

työn puolestasi. Seitsemän kymmenestä oli

sitä mieltä, että toiminto auttoi parantamaan

harjaustulosta.

Äärimmäistä helppoutta

DiamondClean Smart sähköhammasharjan

ansiosta voit antaa laitteen hoitaa tehtävän.

Olemme kehittäneet hankausanturin, joka

muistuttaa hienovaraisesti välttämään liiallista

hankaamista. Näin voit parantaa tekniikkaasi,

ja puhdistuksesta tulee entistä

hellävaraisempaa ja tehokkaampaa.
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Tekniset tiedot

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

White+: Poistaa pintavärjäytymiä

Deep Clean+: Perusteellinen syväpuhdistus

Ikenien hyvinvointi: Erityistä huomiota

poskihampaisiin

TongueCare+: Pitkäkestoinen raikas hengitys

3 tehoa: Korkea, M, Matala

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 DiamondClean Smart

Harjaspäät: 1 C3 Premium Plaque Control, 1

G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White,

1 TongueCare+-kieliharja

Lasilaturi: 1

Kuljetuslaukku: USB-latauskuljetuslaukku

Antibakteerinen kielisuihke: 2 oz

BrushSync-tilanvalinta

C3 Premium Plaque Control: Clean-tila

G3 Premium Gum Care -harjaspää: Gum

Health -tila

W3 Premium White -harjaspää: White+-tila

TongueCare+-kieliharja: TongueCare-tila

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

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 10 kertaa

enemmän plakkia*

Terveysedut: Jopa 7 kertaa terveemmät

ikenet****

Valkaiseva ominaisuus: Jopa 100 %

vähemmän värjäytymiä*****

Painepalaute: Rengas palaa violettina,

Varoittaa rungon värinällä

TouchUp: Varmistaa 100-prosenttisen

käsittelyn

Ajastin: BrushPacer ja SmarTimer

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian

voimakkaasti

Paikannusanturi: Seuraa ja tehostaa harjausta

Hankaamisanturi: Neuvoo vähentämään

hankaamista

3D-suukartta: Näyttää ongelmakohdat

TouchUp: Näyttää väliin jääneet kohdat

Asentotunnistin: Ohjaa alueille, jotka ohitit

Ainekset

Kielisuihkeen ainesosat: Vesi,

propyleeniglyseroli, PEG-40 hydrattu

risiiniöljy, Aromit, sinkkiglukonaatti, PEG-12

dimetikoni, Setyylipyridiniumkloridi,

Sitruunaeukalyptusöljy, Tymoli,

natriumsakariini, limoneeni, Cl42090

Helppokäyttöinen

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Harjaspään tunnistus: Synkronoidaan

optimaalisen tilan kanssa

Muistutus vaihtamisesta: Muistutuskuvake

syttyy varmistaen, parhaan lopputuloksen

Latauksen ilmaisin: Valaistu kuvake osoittaa

akun latauksen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Näyttö: Valaistu näyttö

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää******

Virta

Jännite: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja

* * verrattuna tavalliseen hammasharjaan, johtavan

valkaisevan hammastahnan kanssa

* * verrattuna DiamondClean-hammasharjaan

* *** Gum Health -tilassa verrattuna tavalliseen

hammasharjaan 2 viikon jälkeen

* **** 3 päivän käytön jälkeen White+-tilassa verrattuna

tavalliseen hammasharjaan

* **** perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin

harjauskertaan perustilassa
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