
 

Sonic elektriskā zobu
suka ar īpašu lietotni

DiamondClean Smart

 
Personalizēti padomi

Viedā birstes uzgaļa sensori

Vieda birstes galviņas
atpazīšana

5 režīmi, 3 intensitātes līmeņi

 

HX9954/57

Pārdomāta sistēma veselīgākam mutes

dobumam

Mūsu labākā zobu suka ar viedo sensoru tehnoloģiju

Iegūstiet nevainojamu tīrību ar DiamondClean Smart. Maziniet šaubas ar

atsauksmēm un personalizētu atbalstu reāllaikā, lai iegūtu nevainojamus zobus,

smaganas, zobu baltumu un svaigu elpu. Tā nav tikai zobu suka — tas ir pilnīgs

mutes kopšanas risinājums.

Pierādīts, ka uzlabo mutes veselību

Noņem līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma*, nodrošinot dziļu tīrīšanu

Līdz pat 7 reizēm veselīgākas smaganas* tikai 2 nedēļās

Noņem līdz pat 100 % vairāk plankumu** tikai 3 dienās

Izbaudiet noturīgi svaigu elpu

Lietotnē pieejami individuāli padomi teicamai zobu tīrīšanai

Vada jūs zobu tīrīšanas laikā un apgaismo zonas, kas palaistas garām

Pievērsiet lielāku uzmanību problēmzonām

Brīdina, ja pārāk stipri uzspiežat

Palīdz samazināt beršanas intensitāti

Ļauj atgriezties vēl netīrītās vietās, garantējot visaptverošu tīrību

Uzlabo zobu tīrīšanu

Birstes uzgaļi automātiski izvēlas optimālos iestatījumus

Lai birstes uzgalis darbotos iespējami efektīvi

Izvēlieties kādu no 5 režīmiem un 3 intensitātes iestatījumiem
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Izceltie produkti

Atvadies no zobu aplikuma

Uzspraudiet C3 Premium Plaque Control

birstes uzgali un izbaudiet rūpīgu tīrīšanu.

Pateicoties mīkstajām un elastīgajām sānu

malām, sariņi pielāgojas katra zoba virsmas

formai, nodrošinot 4 reizes lielāku saskarsmi ar

virsmu*** un noņemot līdz pat 10 reizēm vairāk

aplikuma no grūti aizsniedzamām vietām*.

Rūpes par jūsu smaganām

Uzspraudiet G3 Premium Gum Care birstes

uzgali un uzlabojiet savu smaganu veselību. Šī

uzgaļa kompaktais izmērs un specializētie,

smaganu līnijā izvietotie sari nodrošina

saudzīgu, tomēr efektīvu tīrīšanu gar smaganu

līniju — vietā, kur rodas vairums smaganu

saslimšanu. Ir klīniski pierādīts, ka šis birstes

uzgalis nodrošina līdz pat 7 reizēm veselīgākas

smaganas un līdz pat 100 % mazāk smaganu

iekaisumu* tikai divu nedēļu laikā.

Baltāki zobi īsā laikā

Uzspraudiet W3 Premium White birstes uzgali,

lai atbrīvotos no plankumiem uz zobu virsmas

un radītu žilbinoši baltu smaidu. Ir klīniski

pierādīts, ka, pateicoties blīvi izvietotajiem

centrāliem sariem, ar šī uzgaļa palīdzību ir

iespējams likvidēt pat par 100 % vairāk zobu

plankumu tikai trīs dienu laikā**.

TongueCare+ mēles birste

Uzspraudiet TongueCare+ mēles birsti un

saudzīgi attīriet mēles poras no nepatīkamu

elpu izraisošām baktērijām. Šai birstei ir 240

īpaši izstrādāti MicroBristles sari, kas iekļūst

ikvienā mēles padziļinājumā un nostūrī un

notīra nepatīkamu elpu izraisošās baktērijas un

netīrumus. Lai iegūtu labāku rezultātu un

nevainojami svaigu elpu, lietojiet to kopā ar

antibakteriālo mēles tīrīšanas aerosolu

BreathRx.

Fokusa zonas un mērķu noteikšana

Vai jūsu zobārsts ir norādījis jūsu mutes

dobuma problēmzonas? Mēs tās izcelsim

lietotnē pieejamajā mutes dobuma

trīsdimensiju attēlā un atgādināsim, lai jūs

pievērstu šīm zonām īpašu uzmanību.

Neatstājiet nevienu vietu netīrītu

Philips Sonicare lietojumprogramma paziņo

jums, kad esat sasnieguši tīru rezultātu, un dod

padomus labākai un rūpīgākai zobu tīrīšanai.

Viss ir vienkārši

Ja jums ir elektriska zobu birste, ļaujiet tai darīt

darbu jūsu vietā. Tās rokturī ir iestrādāts

beršanas sensors, kas informē, ja

nepieciešams samazināt beršanas intensitāti.

Tādējādi jūs uzlabosiet zobu tīrīšanas tehniku

un notīrīsiet zobus saudzīgāk un efektīvāk.

BrushSync savienošanas funkcija

Neesat pārliecināts, kādu režīmu un intensitāti

izvēlēties? Tagad tas vairs nav jāzina. Birstes

uzgalī iestrādātā mikroshēma informē jūsu

DiamondClean Smart par izmantoto uzgali.

Tāpēc, ja uzstādāt, piemēram, smaganu

kopšanas birstes uzgali, jūsu zobu suka pratīs

izvēlēties piemērotāko režīmu un intensitātes

līmeni, lai saudzīgi, tomēr efektīvi rūpētos par

jūsu smaganām. Jums atliks vien nospiest

ieslēgšanas pogu.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Balināšana+: Virsmas plankumu noņemšanai

Deep Clean+: Atsvaidzinošai un rūpīgai

tīrīšanai

Smaganu veselība: Pievēršot īpašu uzmanību

dzerokļiem

TongueCare+: Noturīgi svaigai elpai

3 intensitātes pakāpes: Augsta, Vidēja, Zema

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturis: 1 DiamondClean Smart

Suku uzgaļi: 1 C3 Premium Plaque Control,

1 C3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium

White, 1 TongueCare+ mēles birste

Birstes uzgaļa turētājs: 1

Lādētājs "Glāze": 1

Ceļojumu futrālis: USB uzlādes futlāris

ceļojumiem

BrushSync savienošanas funkcija

C3 Premium Plaque Control: Savienojas pārī

Clean režīmā

G3 Premium Gum Care birstes uzgalis:

Savienojas pārī Gum Health režīmā

W3 Premium White birstes uzgalis:

Savienojas pārī White+ režīmā

TongueCare+ mēles birste: Savienojas pārī

TongueCare režīmā

Savienojamība

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija: Viedā zobu

tīrīšanas lietotne

Saderība

Android saderība: Android tālruņi, Bluetooth

4.0 iespējoti planšetdatori

iOS saderība: iPad 3 vai jaunāks, iPhone 4S

vai jaunāks, ar iOS7 vai jaunāku

Dizains un apdare

Krāsa: Zila

Tīrīšanas veiktspēja

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Sniegums: Likvidē līdz 10x vairāk aplikuma*

Veselības ieguvumi: Līdz pat 7 reizēm

veselīgākas smaganas****

Balinošās īpašības: Līdz pat 100 % mazāk

plankumu*****

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Gaismas

gredzens izgaismojas violetā krāsā, Rokturis

vibrē, lai brīdinātu lietotāju

TouchUp funkcija: Nodrošina 100 % tīrību

Taimeris: BrushPacer un SmarTimer

Smart sensoru tehnoloģija

Spiediena sensors: Brīdina, ja tīrot tiek lietots

pārmērīgs spiediens

Pozicionēšanas sensors: Seko tīrīšanas

kustībām un rūpējas par visaptverošu tīrību

Beršanas sensors: Ziņo, ja nepieciešams

samazināt beršanas intensitāti

Mutes dobuma 3D attēls: Izceļ problēmzonas

TouchUp funkcija: Informē par nenotīrītām

zonām

Vienkārša lietošana

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes

uzgaļi

Birstes uzgaļa atpazīšanas funkcija:

Sinhronizācija ar optimālo darbības režīmu

Nomaiņas atgādinājums: Izcila rezultāta

nodrošināšanai katru reizi, iedegas

atgādinājuma ikona

Akumulatora indikators: Izgaismota ikona

norāda baterijas darbmūžu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Displejs: Izgaismots displejs

Tehniskā specifikācija

Baterija: Uzlādējams

Akumulatora tips: Litija jonu

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 14

dienas******

Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

* Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu

birste

* * salīdzinot ar manuālu zobu suku, izmantojot

populārāko balinošo zobu pastu

* * salīdzinājumā ar DiamondClean

* *** Gum Health režīms salīdzinājumā ar manuālu zobu

birsti 2 nedēļu ilgā laika periodā

* **** pēc 3 dienas ilgas White+ režīma lietošanas

salīdzinājumā ar manuālu zobu suku

* **** pamatojoties uz divām divas minūtes ilgām

tīrīšanas reizēm dienā, izmantojot standarta režīmu
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