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Geriausias dantų šepetėlis visapusiškai burnos

priežiūrai

Pasitikėkite savimi, nes jis veikia 100 %

„DiamondClean Smart“ – mūsų geriausias dantų šepetėlis visapusiškai priežiūrai.

Su keturiomis labai veiksmingomis šepetėlio galvutėmis sutelksite dėmesį į visas

burnos sveikatos sritis, o mūsų „Smart Sensor“ technologija pateiks jums

asmeniškai skirtą atsiliepimą ir mokymus.

Įrodyta, kad pagerina burnos būklę

Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų* ir giliai valo

Iki 7 k. sveikesnės dantenos* vos per 2 savaites

Pašalinkite iki 100 % daugiau dėmių** vos per 3 dienas

Mėgaukitės ilgalaikiu gaiviu burnos kvapu

Asmeniniai mokymai programoje, kad valytumėtės idealiai

Sutelkia dėmesį į valymą ir pabrėžia praleistas vietas

Pradėkite labiau rūpintis rūpesčių keliančiomis vietomis

Praneša, jei per daug spaudžiate

Padeda sumažinti šveitimą

Primena apie praleistas vietas, kad išsivalytumėte 100 %

Optimizuokite valymąsi šepetėliu

Šepetėlio galvutės automatiškai parenka optimalius nustatymus

Įsitikinkite, kad geriausiai išnaudojate šepetėlio galvutę

Rinkitės iš 5 režimų 3 intensyvumų nustatymų
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Ypatybės

Atsisveikinkite su apnašomis

Uždėkite mūsų giliausiai valančią „C3

Premium Plaque Control“ šepetėlio galvutę. Ji

turi minkštus, lanksčius kraštus, o šereliai

prisitaiko prie dantų paviršiaus formos, kad

sąlytis su paviršiumi būtų 4 kartus didesnis***

ir pašalintų iki 10 kartų daugiau apnašų iš

sunkiai pasiekiamų vietų*.

Dantenų priežiūra

Uždėkite „G3 Premium Gum Care“ šepetėlio

galvutę, kad dantenos būtų sveikesnės. Ji

mažesnė ir turi specialiai dantenų linijai valyti

skirtus šerelius, kurie švelniai, bet veiksmingai

valo pagal dantenų liniją, kur ir prasideda

dantenų ligos. Kliniškai įrodyta, kad 100 %

sumažėja dantų uždegimų* ir dantenos tampa

iki 7 kartų sveikesnės vos per dvi savaites.*

Baltesni dantys, greitai

Uždėkite „W3 Premium White“ šepetėlio

galvutę, kad pašalintumėte paviršines dėmes,

o šypsena taptų balčiausia. Galvutė turi tankius

centrinius šerelius dėmėms šalinti. Kliniškai

įrodyta, kad pašalina iki 100 % daugiau dėmių

vos per tris dienas.**

„TongueCare+“ liežuvio šepetėlis

Uždėkite „TongueCare+“ šepetėlį, norėdami

švelniai pašalinti kvapą sukeliančias bakterijas

iš liežuvio porų. Šepetėlio 240 specialių

„MicroBristles“ šerelių išvalo visas liežuvio

raukšles ir griovelius, pašalindami bakterijas ir

nešvarumus, kurie sukelia blogą kvapą.

Derinkite kartu su mūsų antibakteriniu

„BreathRx“ liežuvio purškalu, kad geriau

nuvalytumėte, o kvapas būtų itin gaivus.

Niekada nepraleiskite jokios vietos

Su „Philips Sonicare“ programa žinosite, kada

išsivalėte kruopščiai ir švariai, bei mokysitės

būti geresnis, atidesnis dantų valytojas.

Vietos, kurioms skiriamas dėmesys, ir tikslų

nustatymas

Ar odontologas atkreipė dėmesį į rūpesčių

keliančias vietas? Mes jas akcentuosime

programos 3D burnos schemoje ir priminsime

skirti papildomo dėmesio šioms vietoms.

Per daug spaudžiate?

Galite nepastebėti, kada valote dantis per

stipriai, tačiau „DiamondClean Smart“

pastebės. Jei per daug spausite, užsidegs

rankenos gale esantis šviečiantis žiedas. Tai –

neįkyrus priminimas mažiau spausti ir leisti

šepetėlio galvutei atlikti savo darbą. 7 iš 10

žmonių ši funkcija padėjo geriau valytis dantis.

Taip lengva naudotis

Naudodami elektrinį dantų šepetėlį leidžiate

jam atlikti darbą. Rankenoje įmontavome

šveitimo jutiklį, kuris neįkyriai primena, kad

mažiau šveistumėte. Tokiu būdu patobulinsite

techniką ir dantis išsivalysite švelniau bei

efektyviau.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

„White+“: Paviršinėms dėmėms šalinti

„Deep Clean+“: Stiprinantis gilus valymas

Dantenų sveikata: Ypatingas dėmesys

krūminiams dantims

„TongueCare+“: Ilgai išliekantis gaivus kvapas

3 intensyvumai: Aukšta, Vidutinė, Maža

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 „DiamondClean Smart“

Šepetėlių galvutės: 1 „C3 Premium Plaque

Control“, 1 „G3 Premium Gum Care“, 1 „W3

Premium White“, 1 „TongueCare+“ liežuvio

šepetėlis

Stiklinis kroviklis: 1

Kelioninis dėklas: USB įkroviklis-kelioninis

dėklas

„BrushSync“ režimas-poravimas

„C3 Premium Plaque Control“: Poruojama su

„Clean“ režimu

Šepetėlio galvutė „G3 Premium Gum Care“:

Poruojama su „Gum Health“ režimu

Šepetėlio galvutė „W3 Premium White“:

Poruojama su „White+“ režimu

„TongueCare+“ liežuvio šepetėlis: Poruojamas

su „TongueCare“ režimu

Prijungimo galimybė

„Bluetooth®“ belaidė technologija: Valymo

programa prisijungus

Suderinamumas

Suderinamumas su „Android“: „Android“

telefonai, Planšetiniai kompiuteriai su

„Bluetooth 4.0“ funkcija

Suderinamumas su „iOS“: 3-ios kartos „iPad“

arba naujesnis, „iPhone 4S“ arba naujesnis, su

„iOS7“ arba naujesne versija

Dizainas ir apdaila

Spalva: Juoda

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

„Performance“: Pašalina iki 10 kartų daugiau

apnašų*

Nauda sveikatai: Iki 7 kartų sveikesnės

dantenos****

Balinamoji nauda: Iki 100 % mažiau apnašų

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Žiedas

užsidega violetine spalva, Naudotojas

įspėjamas rankenėlės vibravimu

„TouchUp“: Užtikrintas 100 % valymas

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmarTimer“

Išmanioji jutiklinė technologija

Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per

stipriai

Vietos jutiklis: Seka valomas vietas ir pagerina

valymą

Šveitimo jutiklis: Padeda sumažinti šveitimą

3D burnos schema: Pabrėžia rūpesčių

keliančias vietas

„TouchUp“: Kad nukreiptų į praleistas vietas

Lengva naudoti

Rankenos suderinamumas: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Šepetėlio galvutės atpažinimas:

Sinchronizuojama su optimaliu režimu

Pakeitimo priminimas: Kad visada užtikrintų

geriausius rezultatus, užsidega priminimo

piktograma

Akumuliatoriaus indikatoriaus: Šviečianti

piktograma rodo akumuliatoriaus veikimo

trukmę

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Ekranas: Apšviestas ekranas

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki

išsikrovusio): 14 dienų******

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

* Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas

šepetėlis

* * palyginti su įprastu dantų šepetėliu, kai valomasi

naudojant geriausią balinamąją dantų pastą

* * lyginama su „DiamondClean“

* *** lyginamas „Gum Health“ režimas ir įprastas dantų

šepetėlis per 2 savaites

* **** lyginama panaudojus 3 dienas „White+“ režimu ir

naudojant įprastą dantų šepetėlį

* **** remiantis dviejų minučių valymo procedūromis du

kartus per dieną, taikant standartinį režimą
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