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Personlige råd om munnhelsen
din

Gjør at du forbedrer
børsteteknikken

Unikt børstehode som tilpasser
seg

Eksklusivt tilbehør

 

HX9924/03

Den beste tannbørsten vår noensinne. Rengjør i

hele munnen.

Føl deg 100 % trygg på munnhelsen din

DiamondClean Smart er den beste tannbørsten vår for en komplett munnpleie.

Med fire børstehoder med høy ytelse kan du fokusere på alle områdene som er

viktige for munnhelsen, og Smart Sensor-teknologien gir deg personlige

tilbakemeldinger og tips.

Gir dokumentert bedre munnhelse

Fjerner opptil 10 ganger mer plakk* for rengjøring i dybden

Opptil syv ganger friskere tannkjøtt på bare to uker

Fjerner opptil 100 % mer misfarging** på bare tre dager

Få frisk pust som varer lenge

Personlig tilpasset coaching i appen gir en perfekt tannpuss

Holder oversikt over hvor du har børstet, og viser hvor du har slurv

Tar deg tilbake til områder du har glemt, eller pusset for dårlig, for en grundigere puss

Ta bedre hånd om problemområdene

Trykksensoren advarer deg hvis du trykker for hardt

Hjelper deg med å skrubbe mindre

Få best resultater med tannpussen

Børstehodene velger automatisk de mest optimale innstillingene

Sørg for at du får mest mulig ut av børstehodet

Velg mellom fem innstillinger og tre intensitetsnivåer
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Høydepunkter

Si farvel til plakk

Sett på det medfølgende børstehodet Premium

Plaque Control, og få den aller dypeste

rengjøringen. Med myke, fleksible sider former

børstestråene seg etter hver tann, noe som gir

fire ganger mer overflatekontakt*** og fjerner

opptil 10 ganger mer plakk på steder som er

vanskelige å komme til på*.

Ta vare på tannkjøttet

Velg børstehodet Premium Gum Care hvis du

vil ha et friskere tannkjøtt. Børstehodet er

mindre i størrelse og har børstestrå som er

innrettet mot tannkjøttskanten. Dette gir

skånsom, men effektiv rengjøring der

tannkjøttsykdommer kan utvikle seg. Det er

klinisk dokumentert at dette gir opptil 100 %

mindre tannkjøttsbetennelse* og opptil syv

ganger friskere tannkjøtt på bare to uker.*

Hvitere tenner, raskt

Med Premium White-børstehodet fjerner du

effektivt overflatemisfarging, slik at du får et

hvitere smil. De tettsittende børstestråene i

midten av børstehodet fjerner opptil 100 % mer

misfarging på bare tre dager – klinisk

dokumentert!**

TongueCare+-tungebørste

Tungebørsten TongueCare+ fjerner skånsomt

illeluktende bakterier fra porene på tungen ved

hjelp av 240 mikrobørstestrå som kommer til

dypt ned mellom alle furer og hakk i tungen.

Den fjerner bakterier og matrester som gir

dårlig ånde, og sammen med den

antibakterielle BreathRx-tungesprayen får du

en suveren rengjøring og svært frisk pust.

Overse aldri misfarginger

Ved hjelp av den smarte lokaliseringssensoren

vet du alltid hvor du har børstet, og hvor du ikke

har børstet. Med sanntidssporing i Philips

Sonicare-appen vet du når du har børstet godt

nok, og appen hjelper deg med å børste bedre.

TouchUp-funksjon

Hvis du overser et område mens du børster

tennene, blir du gjort oppmerksom på dette

gjennom TouchUp-funksjonen i appen. Du kan

deretter gå tilbake og børste på nytt for å være

sikker på at du får rengjort tennene grundig

hver gang.

Fokusområder og målinnstilling

Ved hjelp av den smarte lokaliseringssensoren

vet du alltid hvor du har børstet, og hvor du ikke

har børstet. Med sanntidssporing i Philips

Sonicare-appen vet du når du har børstet godt

nok, og appen hjelper deg med å børste

grundigere og bedre.

Børster du for hardt?

Du merker kanskje ikke når du børster for hardt,

men DiamondClean Smart gjør det. Hvis du

børster for hardt, blinker lysringen nederst på

skaftet. Dette er en diskré påminnelse om at du

ikke må trykke tannbørsten så hardt mot

tennene, men i stedet la børstehodet gjøre

jobben. 7 av 10 personer syntes at denne

funksjonen hjalp dem med å børste bedre.

Lekende lett

Med en elektrisk tannbørste lar du børstehodet

gjøre jobben. Vi har laget en børstesensor i

skaftet som diskré minner deg på å skrubbe

mindre. På den måten kan du forbedre

børsteteknikken og få en mer skånsom og mer

effektiv rengjøring.
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Spesifikasjoner

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

White+: For å fjerne misfarging

Deep Clean+: For en oppfriskende, grundig

tannpuss

For sunt tannkjøtt: Pusser jekslene ekstra godt

TongueCare+: For frisk pust som varer

Tre intensiteter: Høy, Middels stor, Lav

Deler som medfølger

Håndtak: 1 DiamondClean Smart

Børstehoder: 1 C3 Premium Plaque Control, 1

G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White,

1 TongueCare+-tungebørste

Oppladende glass: 1

Reiseveske: USB-ladende reiseveske

Antibakteriell tungespray: 2 oz (ca. 59 ml)

Paring i BrushSync-modus

C3 Premium Plaque Control: Paring med

Clean-modus

G3 Premium Gum Care-børstehode: Paring

med Gum Health-modus

W3 Premium White-børstehode: Paring med

White+-modus

TongueCare+-tungebørste: Paring med

TongueCare-modus

Tilkoblingsmuligheter

Trådløs Bluetooth®-teknologi: Børsteapp

tilkoblet

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner,

Bluetooth 4.0-aktiverte nettbrett

iOS-kompatibilitet: Tredjegenerasjons iPad

eller nyere, iPhone 4S eller nyere, med iOS7

eller nyere

Utforming og utseende

Farge: Hvit

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000

børstebevegelser/min

Ytelse: Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*

Helsefordeler: Opptil syv ganger sunnere

tannkjøtt****

Hvitere tenner: Opptil 100 % færre flekker*****

Tilbakemelding om pussetrykk: Ring som lyser

opp med et lilla lys, Vibrering i håndtaket for å

varsle brukeren

TouchUp: Gir 100 % dekning

Timer: BrushPacer og SmarTimer

Teknologi med Smart-sensor

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

Områdesensor: Sporer og forbedrer dekningen

Skrubbesensor: Veileder deg til å redusere

skrubbing

3D-kart av munnen: Fremhever

problemområder

TouchUp: Gjør deg oppmerksom på områder du

har oversett

Posisjonssensor: Veileder deg til områder du

har oversett

Ingredienser

Ingredienser i tungespray: Aqua,

propylenglyserol, PEG-40 hydrert hjulolje,

Aroma, sinkglukonat, PEG-12 dimetikon,

Cetylpyridiniumklor, Eukalyptus, citriodoraolje,

Tymol, natriumsakkarin, Limonen, Cl42090

Enkel i bruk

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som

klikkes enkelt på plass

Gjenkjenning av børstehode: Synkroniserer

med optimal modus

Byttepåminnelse: Sikrer alltid best mulige

resultater, påminnelsesikonet lyser opp

Batteriindikator: Opplyst ikon viser batteriets

levetid

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Skjerm: Opplyst display

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Driftstid (full til tom): 14 dager******

Drift

Spenning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

* Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet

med en manuell tannbørste

* *Sammenlignet med en manuell tannbørste som brukes

sammen med en kvalitetstannkrem for tannbleking

* * Sammenlignet med DiamondClean

* ***Gjelder Gum Health-modus sammenlignet med en

manuell tannbørste over en periode på to uker

* ****Etter tre dagers bruk i White+-modus og

sammenlignet med en manuell tannbørste

* ****Basert på to perioder med to minutters pusseøkter

per dag, i standardmodus
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