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Ett komplett system för en bättre munhälsa
Vår allra bästa tandborste, nu med smart sensor-teknik

Med DiamondClean Smart får du bästa möjliga rengöring med personligt

anpassade tips och råd i realtid i Philips Sonicare-appen. Du får en överlägsen

rengöring av både tänder och tandkött, synbart vitare tänder tack vare en effekiv

fläckborttaning och en fräsch andedräkt. Det här är mer än bara en tandborste –

det är ett komplett system för din munhälsa.

Ger bevisat bättre munhälsa

Tar bort upp till 10 gånger mer plack* för en djup rengöring

Upp till sju gånger friskare tandkött på bara två veckor

Tar bort upp till 100 % fler fläckar** på bara tre dagar

Njut av en långvarigt frisk andedräkt

App med personligt anpassade råd för perfekta resultat

Spårar var du har borstat och visar var du inte har borstat

Ta bättre hand om dina problemområden

Trycksensorn varnar dig om du trycker för hårt

Hjälper dig att minska skrubbandet

Tar dig tillbaka till eventuella fläckar du missat för en noggrann borstning

Få bästa möjliga resultat med tandborstningen

Borsthuvudena väljer de optimala inställningarna automatiskt

Se till att du får ut mesta möjliga av ditt borsthuvud

Välj mellan fem lägen och tre intensitetsnivåer



Sonisk eltandborste med app HX9924/13

Funktioner

Säg farväl till plack

Sätt fast det medföljande borsthuvudet

Premium Plaque Control och upplev vår

djupaste rengöring. Med mjuka, flexibla sidor

formar sig borststråna efter varje tandyta vilket

ger fyra gånger mer ytkontakt*** och ta bort upp

till 10 gånger mer plack på svåråtkomliga

ställen*.

Ta hand om ditt tandkött

Välj borsthuvudet Premium Gum Care om du

vill ha ett friskare tandkött. Den mindre

storleken och borststråna som är riktade mot

tandköttskanten ger skonsam men effektiv

rengöring där tandköttssjukdomar kan

utvecklas. Det är kliniskt bevisat att detta ger

upp till 100 % mindre tandköttsinflammation*

och upp till sju gånger friskare tandkött på bara

två veckor.*

Vitare tänder, snabbt

Med Premium White-borsthuvudet tar du

effektivt bort ytfläckar för ett vitare leende. De

tätt packade fläckborttagningsstråna i mitten av

borsthuvudet tar bort upp till 100 % fler fläckar

på bara tre dagar - kliniskt bevisat! **

TongueCare+ tungborste

Tungborsten TongueCare+ tar försiktigt bort

illaluktande bakterier från porerna på tungan,

tack vare 240 MicroBristles som når djupt ned

mellan tungans alla räfflor och skåror. Den tar

bort bakterier och skräp som leder till dålig

andedräkt och i kombination med vår

antibakteriella BreathRx-tungspray får du

överlägsen rengöring och superfräsch

andedräkt.

Missa aldrig en fläck

Tack vare vår smarta lokaliseringssensor vet du

alltid var du har borstat – och var du inte har

borstat. Med realtidsspårning i Philips

Sonicare-appen vet du när du har borstat

ordentligt och appen hjälper dig till en bättre

och mer uppmärksam borstning.

Fokusområden och målinställning

Har tandläkaren visat dig några

problemområden? Vi markerar dem i appen

med en karta över din mun i 3D, och påminner

dig om var du måste fokusera extra.

Borstar du för hårt?

Du kanske inte märker när du borstar för hårt,

men DiamondClean Smart gör det. Om du

borstar för hårt blinkar ljusringen i slutet av

skaftet. Det här är en diskret påminnelse om att

inte trycka så hårt och istället låta borsthuvudet

göra jobbet. 7 av 10 personer tyckte att den här

funktionen hjälpte dem att borsta bättre.

Lekande lätt

Med en elektrisk tandborste låter du

tandborsten göra jobbet. Vi har skapat en

skrubbningssensor i skaftet som en diskret

påminnelse om att skrubba mindre. På så vis

kan du förbättra din teknik och få en mildare,

effektivare rengöring.

BrushSync-parning

Är du osäker på vilket läge och vilken intensitet

du ska använda? Ett mikrochip i borsthuvudet

talar om för DiamondClean Smart vilket du

använder. Om du exempelvis klickar på ett

borsthuvud för tandköttsvård väljer tandborsten

det optimala läget och den intensitet som ger

en skonsam men effektiv tandköttsvård. Allt du

behöver göra är att trycka på knappen.
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Specifikationer

Lägen

Clean: För överlägsen daglig rengöring

White+: För att ta bort missfärgningar

Deep Clean+: För en ordentlig djuprengöring

Friskare tandkött: Särskilt fokus på

kindtänderna

TongueCare+: För en långvarigt frisk andedräkt

Tre intensitetsnivåer: Hög, Medium, Låg

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 DiamondClean Smart

Borsthuvuden: 1 C3 Premium Plaque Control, 1

G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White,

1 TongueCare+ tungborste

Laddarglas: 1

Resefodral: USB-laddningsfodral

Antibakteriell tungspray: 2 oz

BrushSync-parning

C3 Premium plackkontroll: Paras ihop med

Clean-läge

G3 Premium Gum Care-borsthuvud: Paras

ihop med Gum Health-läge

W3 Premium White-borsthuvud: Paras ihop

med White+-läge

TongueCare+ tungborste: Paras ihop med

TongueCare-läge

Anslutningar

Trådlös Bluetooth®-teknik: Ansluten

borstningsapp

Kompatibilitet

Kompatibilitet med Android: Android-

telefoner, Bluetooth 4.0-aktiverade surfplattor

iOS-kompatibilitet: 3:e generationens iPad

eller högre, iPhone 4S eller högre, med iOS7

eller senare

Design och finish

Färg: Svart

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Prestanda: Tar bort upp till 10 gånger mer

plack*

Hälsofördelar: Upp till sju gånger friskare

tandkött****

Ger synbart vitare tänder: Upp till 100 %

mindre fläckar*****

Feedback om du trycker för hårt: Ringen tänds

i lila, Handtag som vibrerar för att varna

användaren

TouchUp: Rent i hela din mun

Timer: BrushPacer och SmarTimer

Smart-sensorteknik

Trycksensor: Varnar när du borstar för hårt

Lokaliseringssensor: Spårar & förbättrar

borstningen

Skrubbningssensor: Hjälper dig att skrubba

mindre

Munkarta i 3D: Belyser problemområden

TouchUp: För att åtgärda fläckar som du missat

Lägesgivare: Hjälper dig att hitta områden som

du missat

Lättanvänd

Skaftkompatibilitet: Borsthuvud som enkelt

knäpps på

Borsthuvudsidentifiering: Synkroniserar med

optimal läge

Bytespåminnelse: För att alltid ge bästa

möjliga resultat, tänds påminnelseikonen

Batteriindikator: Belyst ikon indikerar

batteriets livslängd

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Teckenfönster: Belyst skärm

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Drifttid (full till tom): 14 dagar******

Effekt

Spänning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Ingredienser

Ingredienser i tungspray: Aqua,

propylenglycerol, Arom, zinkglukonat,

Cetylpyridklorid, Eucalyptus, citriodoraolja,

Limonen, CL42090, PEG-12 dimetikon, PEG-

40 hydrerad ricinolja, Tymol, natriumsackarin

* Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella

tandborstar

* * Jämfört med en vanlig tandborste med en ledande

whitening-tandkräm

* * jämfört med DiamondClean

* *** I Gum Health-läge jämfört med en vanlig

tandborste efter två veckor

* **** Efter tre dagars användning i White+-läget jämfört

med en vanlig tandborste

* **** baserat på två borstningar på två minuter per dag,

i standardläge
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