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Personaalsed juhised

Nutikad harjapea andurid

Nutikas harjapea tuvastus

Viis režiimi, kolm tugevust

 

HX9924/17

Meie siiani parim hambahari kogu suu eest

hoolitsemiseks

Usaldus tänu 100% ulatusele

DiamondClean Smart on meie parim hambahari kogu suu eest hoolitsemiseks.

Neli jõulist harjapead puhastavad suu tervise tagamiseks kogu suud ja meie Smart

Sensori tehnoloogia annab teile personaalset tagasisidet ning juhiseid.

Suu tervishoiu paranemine on tõestatud

Eemaldab kuni 10× rohkem kattu* ja tagab põhjalikuma puhastuse

Kuni 7× tervemad igemed* kõigest kahe nädalaga

Eemaldab pinnalt kuni 100% rohkem plekke** kõigest kolme päevaga

Nautige kauakestvat värsket hingeõhku

Personaalsed rakendusesisesed juhised täiuslikuks harjamiseks

Õpetab teid õigesti harjama ja toob välja harjamata kohad

Hakake probleemsete piirkondade eest paremini hoolitsema

Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt

Juhendab, kuidas vähem hõõruda

Suunab 100% ulatuse tagamiseks tagasi harjamata piirkondadesse

Optimeerib harjamist

Harjapead valivad automaatselt optimaalsed seaded

Veenduge, et kasutaksite oma harjapead maksimaalselt

Valige 5 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel
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Esiletõstetud tooted

Jätke hambakatuga hüvasti

Ülima puhtuse tagamiseks klõpsake valikul C3

Premium Plaque Controli harjapea. Pehmete ja

painduvate külgedega harjased jälgivad iga

hamba kuju, et tagada 4× parem

pinnakontakt*** ja eemaldada raskesti

ligipääsetavatest piirkondadest kuni 10×

rohkem kattu*.

Hoolitsege igemete eest

Igemete tervise parandamiseks klõpsake

valikul G3 Premium Gum Care’i harjapea. Selle

väiksem suurus ja igemepiirile suunatud

harjased võimaldavad igemehaigusi

põhjustavat igemepiiri õrnalt, kuid tõhusalt

puhastada. On kliiniliselt tõestatud, et see

vähendab igemepõletikku* kuni 100% ja tagab

kuni 7× tervemad igemed kõigest kahe

nädalaga.*

Valgemad hambad, kiiresti

Pindmiste plekkide eemaldamiseks ja valgema

naeratuse saavutamiseks klõpsake W3

Premium White’i harjapeal. Keskosas

tihedalt paiknevad harjased eemaldavad

plekke. On kliiniliselt tõestatud, et see

eemaldab kuni 100% rohkem plekke kõigest

kolme päevaga.**

TongueCare+ keelehari

Ebameeldivat lõhna põhjustavate bakterite

keelepooridest mugavalt eemaldamiseks

klõpsake külge TongueCare+ keelehari. Selle

240 spetsiaalselt joondatud mikroharjast

tungivad kõikide keelepooride ja -vagude

vahele, et eemaldada halba hingeõhku

põhjustavad bakterid ja toidujäägid.

Suurepäraselt puhta tulemuse ja värske

hingeõhu saavutamiseks kasutage koos meie

antibakteriaalse BreathRx keelespreiga.

Ükski plekk ei jää märkamata

Philips Sonicare’i rakendus annab teile teada,

kui hambad on põhjalikult puhastatud, ja

õpetab teid paremini ja läbimõeldumalt

harjama.

Piirkonnad, millele tähelepanu pöörata, ja

eesmärkide seadmine

Kas hambaarst on pööranud tähelepanu

mõnele probleemsele piirkonnale? Toome

need esile teie rakendusesisesel 3D-

suukaardil ning tuletame neid teile meelde, et

nendele erilist tähelepanu pööraksite.

Liiga suure jõuga?

Te ei pruugi liiga tugevasti harjamist ise

märgata, kuid DiamondClean Smart märkab

seda kindlasti. Liiga tugevasti harjates hakkab

käepideme otsas olev valgusrõngas vilkuma.

Selle meeldetuletuse eesmärk on avaldatavat

jõudu vähendada ja lasta harjapeal töö ära

teha. Seitse inimest kümnest leidsid, et see

funktsioon aitas neil hambaid paremini

harjama õppida.

Lihtne kasutada

Elektroonilise hambaharjaga võite kogu töö

harjale usaldada. Oleme käepideme sisse

ehitanud hõõrumisanduri, mis tuletab teile

pidevalt meelde vajadust vähem hõõruda.

Seeläbi saate oma tehnikat täiustada ning

õrnemalt harjates suurepäraselt puhtad

hambad.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel

puhastamiseks

White+: Pinnalt plekkide eemaldamine

Deep Clean+: Tagab ergutava sügavpuhastuse

Igemete tervis: Eriline tähelepanu

purihammastele

TongueCare+: Kauakestva värske hingeõhu

tagamiseks

Kolm intensiivsust: Kõrge, Keskmine, Madal

Kaasasolevad tarvikud

Käepide: 1 DiamondClean Smart

Harjapead: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3

Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1

TongueCare+ keelehari

Laadimisklaas: 1

Reisivutlar: USB laadimispesaga reisivutlar

BrushSync-režiimi ühildumine

C3 Premium Plaque Control: Ühildumine

puhastusrežiimiga

G3 Premium Gum Care’i harjapea: Ühildumine

režiimiga Gum Health

W3 Premium White harjapea: Ühildumine

režiimiga White+

TongueCare+ keelehari: Ühildumine režiimiga

TongueCare

Ühenduvus

Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia:

Ühendatud harjamisrakendus

Ühilduvus

Ühilduvus Androidiga: Androidiga telefonid,

Bluetooth 4.0 toega tahvelarvutid

Ühilduvus iOS-iga: iPad 3. gen. või uuem,

iPhone 4S või uuem, süsteemiga iOS7 või

uuemaga

Disain ja viimistlus

Värvus: Mustad

Puhastusjõudlus

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Jõudlus: Eemaldab kuni 10× rohkem kattu*

Kasu tervisele: Kuni 7× tervemad igemed****

Valgemad hambad: Kuni 100% vähem

plekke*****

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Süttib lilla

valgusrõngas, Kasutaja hoiatamiseks hakkab

käepide vibreerima

TouchUp: Tagab harjamise 100% ulatuses

Taimer: BrushPacer ja SmarTimer

Nutikate anduritega tehnoloogia

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest

märku

Asukoha andur: Jälgib ja täiustab harjamise

ulatust

Hõõrumisandur: Juhendab hõõrumise

vähendamiseks

3D-suukaart: Toob probleemsed piirkonnad

esile

TouchUp: Harjamata kohtade esiletoomiseks

Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega

harjapead

Harjapea tuvastus: Ühildub optimaalse

režiimiga

Asendamise meeldetuletus: Alati parimate

tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse

ikoon

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Ekraan: Valgustatud ekraan

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Aku tüüp: Liitiumioon

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 14

päeva******

Võimsus

Pinge: 110-220 V

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

* Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari

* * võrreldes käsihambaharja ja juhtiva valgendava

hambapasta kasutamisega

* * Võrreldes DiamondCleaniga

* *** režiimis Gum Health vs käsihambaharja 2 nädala

jooksul kasutamisega

* **** pärast kolmepäevast kasutamist režiimis White+ vs

käsihambaharja kasutamisega

* **** põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel

harjamisel tavarežiimis
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