Elektrische sonische
tandenborstel met app
DiamondClean Smart
Persoonlijke begeleiding
Smart-opzetborstelsensoren
Smart-herkenning van
opzetborstels
5 poetsstanden, 3 sterktes

HX9944/03

Onze beste tandenborstel ooit, voor een
complete mondverzorging
100% verzorging: voel u zelfverzekerd
De DiamondClean Smart is onze beste tandenborstel voor complete
verzorging******. Vier hoogwaardige opzetborstels zorgen voor een volledige
mondhygiëne. Onze Smart Sensor-technologie geeft persoonlijke feedback en
coaching op maat.
Superieure resultaten voor de optimale mondverzorging
Verwijdert tot wel 10x meer tandplak* voor een grondige reiniging
Tot wel 7x gezonder tandvlees* in slechts 2 weken
Verwijdert tot wel 5x meer tandaanslag* in slechts 3 dagen
Ter ondersteuning van een langdurig frisse adem
Persoonlijke feedback met Smart-sensortechnologie
Volgt en verbetert het poetsbereik van uw patiënten
Helpt patiënten bij een betere verzorging van probleemgebieden
Waarschuwt patiënten wanneer ze te hard poetsen
Helpt patiënten om minder te 'schrobben'
Een tweede kans om overgeslagen plekken te reinigen
Intuïtieve poetservaring
Opzetborstels synchroniseren met optimale poetsstand voor optimale resultaten
Zorg ervoor dat patiënten alles uit hun opzetborstels halen
Biedt 5 poetsstanden, 3 intensiteitsniveaus
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Kenmerken
Tandplak behoort tot het verleden

W3 Premium White-opzetborstel

De C3 Premium Plaque Control-opzetborstel is
bestemd voor de meest grondige reiniging.
Door de zachte, buigzame zijkanten volgen de
borstelharen het oppervlak van elke tand
waardoor de borstel de tand 4x beter raakt en
er tot wel 10x meer tandplak op moeilijk
bereikbare plaatsen wordt verwijderd*.

De W3 Premium White-opzetborstel is onze
beste opzetborstel om tandaanslag te
verwijderen. Het is klinisch bewezen dat de
dicht op elkaar geplaatste borstelharen binnen
drie dagen 5x meer tandaanslag* verwijderen.

terugtrekkend tandvlees of een ander
probleem, kan DiamondClean Smart helpen
deze probleemgebieden aan te pakken.
Patiënten kunnen deze plekken markeren in
hun persoonlijke 3D-mond-kaart binnen de
Philips Sonicare-app, en ze zullen iedere keer
dat ze hun tanden poetsen herinneringen
ontvangen om deze gebieden de extra zorg te
geven die ze nodig hebben. De Philips
Sonicare-app houdt een lopende geschiedenis
van hun poetsgegevens bij, zodat patiënten
hun prestaties eenvoudig kunnen beoordelen,
hun vooruitgang kunnen volgen en hun
dagelijkse mondverzorgingsroutine kunnen
verbeteren.

TongueCare+-tongreiniger

Locatiesensor

De TongueCare+-tongreiniger, uitgerust met
240 MicroBristles van elastomeer, is speciaal
ontworpen voor het reinigen van het zachte en
poreuze oppervlak van uw tong. De ﬂexibele
MicroBristles volgen de randen en groeven en
verwijderen zo opgehoopte bacteriën in
combinatie met de antibacteriële BreathRxtongspray. Dankzij de compacte vorm kunt u
comfortabel de hele tong reinigen.

De locatiesensor van DiamondClean Smart
geeft de locatie aan waar ze te weinig poetsen
voor een schoner gebit. Als er plekken zijn die
uw patiënten consistent missen wanneer ze
poetsen, brengt de locatiesensor deze plekken
onder hun aandacht.

Zorg voor uw tandvlees

Klik de G3 Premium Gum Care-opzetborstel op
het handvat voor een gezonder tandvlees. Het
kleinere formaat en de tandvleesborstels
reinigen zacht maar eﬀectief langs de
tandvleesrand waar het tandvlees het eerst
ontstoken raakt. Het is klinisch bewezen dat
met deze opzetborstel er 100% minder kans is
op ontstoken tandvlees en het tandvlees
binnen twee weken tot 7 keer gezonder is.*

Schrobsensor

Aandachtsgebieden en doelen stellen

Als u speciﬁeke plekken in de mond van een
patiënt identiﬁceert die meer aandacht nodig
hebben door opeenhoping van tandplak,

Met een elektrische tandenborstel moeten
patiënten de borstel het werk laten doen in
plaats van de borstel wrijvend te bewegen.
DiamondClean Smart heeft een schrobsensor
die hen helpt minder hard te poetsen voor een
optimale techniek en een zachtere reiniging.
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Speciﬁcaties
Poetsstanden
Clean: Buitengewoon schoon, elke dag
White+: Verwijdert oppervlaktevlekken
Deep Clean+: Voor een verkwikkend grondige
reiniging
Gum Health: Speciale aandacht voor kiezen
TongueCare+: Voor een langdurig frisse adem
3 sterktes: Hoog, Medium, Laag

Compatibiliteit
Compatibiliteit met Android: Androidtelefoons, Tablets met Bluetooth 4.0
Compatibel met iOS: iPad 3e generatie of
hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7 of hoger

Meegeleverde artikelen
Handvat: 1 DiamondClean Smart
Opzetborstels: 1 Premium Plaque Defense, 1
Premium Gum Care, 1 Premium White, 1
TongueCare+-tongreiniger
Antibacteriële tongspray: 60 ml

Reinigingsprestaties
Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min
Performance: Verwijdert tot wel 10 keer meer
tandplak*
Gezondheidsvoordelen: Tot 7x gezonder
tandvlees****
Wittere tanden: Tot 100% minder aanslag*****
Feedback bij te veel druk: Ring gaat paars
branden, Laat het handvat trillen om de
gebruiker te waarschuwen
Poetscorrectie: Zorgt voor een 100% schoon
gebit
Timer: BrushPacer en SmarTimer

BrushSync-koppeling van poetsstanden
C3 Premium Plaque Defense: Koppelt met de
Clean-poetsstand
G3 Premium Gum Care-opzetborstel: Koppelt
met de Gum Health-poetsstand
W3 Premium White-opzetborstel: Koppelt
met de White+-poetsstand
TongueCare+-tongreiniger: Koppelt met de
TongueCare-poetsstand
Connectiviteit
Draadloze Bluetooth®-technologie: Verbonden
tandenpoetsapp

Ontwerp en afwerking
Kleur: Wit

Slimme sensortechnologie
Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te
hard poetst
Locatiesensor: Volgt het poetsen en zorgt voor
een schoon gebit
Schrobsensor: Waarschuwt wanneer er te hard
wordt geschrobd
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3D-mondkaart: Geeft probleemgebieden aan
Poetscorrectie: Voor het poetsen van
overgeslagen tanden en kiezen
Gebruiksgemak
Compatibel met handvat: Gemakkelijk
opklikbare opzetborstels
Herkenning van opzetborstel: Synchroniseert
met de optimale poetsstand
Vervangingsherinnering: Altijd de beste
resultaten, herinneringsicoon gaat branden
Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de
levensduur van de batterij aan
Handvat: Slank, ergonomisch design
Display: Verlicht display
Technische speciﬁcaties
Batterij: Oplaadbaar
Batterijtype: Lithium-ion
Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):
14 dagen******
Vermogen
Voltage: 110 - 220 V
Service
Garantie: 2 jaar beperkte garantie
Ingrediënten
Antibacteriële tongspray: 0,09% CPC, Zytex

* dan een handtandenborstel
* * vergeleken met een handtandenborstel met een
goede tandpasta voor wittere tanden
* * vergeleken met DiamondClean
* *** in de Gum Health-poetsstand vergeleken met een
handtandenborstel gedurende 2 weken
* **** na 3 dagen White+-poetsstand vergeleken met
een handtandenborstel
* ***** op basis van twee poetsbeurten van twee
minuten per dag in de standaardpoetsstand
* ***** aanbevolen met interdentale reiniging

