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5 programów czyszczenia

Intensywność: wysoka, średnia,
niska

Aplikacja mobilna: mapa jamy
ustnej

Czujnik siły nacisku: wibracje
oraz podświetlenie
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Bielsze zęby, zdrowsze

dziąsła
5 programów czyszczenia (clean, white+, gum health, deep clean+, tongue care), 3

poziomy intensywności (niski, średni, wysoki),Aplikacja mobilna (mapa jamy

ustnej, śledzenie postępów), Czujnik siły nacisku na zęby i dziąsła, Zaawansowany

Timer (30 sek. / 2min.), Przypomnienie o wymianie końcówki dla najlepszych

rezultatów czyszczenia. Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

Usuwa do 10x więcej płytki nazębnej*

Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła* już w 2 tygodnie

Usuwa do 100% więcej przebarwień** w ciągu zaledwie 3 dni

Stale ciesz się świeżym oddechem

Spersonalizowane porady w aplikacji ułatwiają idealne czyszczenie

Podaje wskazówki dotyczące szczotkowania i wskazuje pominięte obszary

Rozpocznij lepszą pielęgnację kłopotliwych obszarów

Ostrzega, gdy zbyt mocno naciskasz

Pomaga ograniczyć ścieranie zębów

Wskazuje pominięte miejsca podczas szczotkowania, co pozwala umyć 100%

powierzchni zębów

Zoptymalizuj czyszczenie

Główki szczoteczki automatycznie wybierają optymalne ustawienie

Zadbaj, aby wykorzystywać pełnię możliwości główki szczoteczki

Do wyboru jest 5 programów i 3 ustawienia intensywności
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Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej

Nałóź główkę szczoteczki Premium Plaque

Control, aby poczuć, na czym polega

najdokładniejsze czyszczenie. Dzięki miękkim

elementom bocznym włosie dopasowuje się

do kształtu każdego zęba, czterokrotnie

zwiększając powierzchnię kontaktu z

zębami***. Pozwala także usunąć nawet 10

razy więcej płytki nazębnej z trudno

dostępnych miejsc*.

Dba o dziąsła

Nałóż główkę szczoteczki G3 Premium Gum

Care, aby poprawić zdrowie swoich dziąseł.

Mniejszy rozmiar oraz specjalne włosie do linii

dziąseł zapewnia delikatne i jednocześnie

efektywne czyszczenie wzdłuż linii dziąseł,

tam gdzie rozpoczyna się zapalenie dziąseł.

Badania klinicznie wykazały, że zmniejsza

ryzyko zapalenia dziąseł o 100%* i pozwala

uzyskać nawet 7-krotnie zdrowsze dziąsła już

w 2 tygodnie*.

Białe zęby w krótkim czasie.

Nałóż główkę szczoteczki W3 Premium White,

aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i

odsłonić naturalnie bielszy uśmiech. Badania

klinicznie wykazały, że gęsto ułożone,

umieszczone centralnie włosie usuwa do 100%

więcej przebarwień w ciągu zaledwie 3 dni**.

Szczoteczka do języka TongueCare+

Nałóż szczoteczkę do języka TongueCare+,

aby delikatnie usunąć z porów na języku

powodujące nieprzyjemny zapach bakterie. Jej

240 specjalnie zaprojektowanych

mikrowłosków dociera do wszystkich

nierówności na języku, aby usunąć bakterie i

zanieczyszczenia, które powodują nieświeży

oddech. W połączeniu ze sprayem do języka

BreathRx zapewnia to doskonałe czyszczenie i

bardzo świeży oddech.

Obszary, którym należy poświęcić więcej

uwagi i ustawianie celów

Masz jakieś kłopotliwe obszary, które wskazał

dentysta? Pokażemy je na trójwymiarowej

mapie uzębienia w aplikacji i przypomnimy o

zwróceniu na nie szczególnej uwagi.

Dokładne mycie zębów

Aplikacja Philips Sonicare informuje o

dokładnym wymyciu zębów oraz uczy, jak

lepiej i uważniej je szczotkować.

Zrób to z łatwością

Korzystając z elektrycznej szczoteczki,

pozwalasz jej szczotkować zęby. Umieściliśmy

w rączce szczoteczki czujnik ścierania, który

przypomina, aby ograniczyć zbyt mocne

szczotkowanie. W ten sposób można

udoskonalić technikę i czyścić zęby w bardziej

delikatny oraz skuteczniejszy sposób.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Programy

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

White+: Usuwanie przebarwień

Deep Clean+: Pobudzające głębokie

czyszczenie

Gum Health: Skuteczne czyszczenie bardzo

delikatne dla dziąseł

TongueCare+: Świeży oddech na długo

3 poziomy intensywności: Wysoki, Średni,

Niski

Elementy zestawu

Szczoteczka: 1 DiamondClean Smart

Końcówka: 1 Premium Plaque Control C3, 1

Premium Gum Care G3, 1 Premium White W3,

1 szczoteczka do języka TongueCare+ T3

Uchwyt na główkę szczoteczki: 1

Szklanka do ładowania: 1

Etui podróżne: Etui podróżne z funkcją

ładowania

Auto-wybór programu i intensywności

Główka szczoteczki Premium Plaque Control

C3: Łączy się z programem Clean

Główka szczoteczki Premium Gum Care G3:

Łączy się z programem Gum Health

Końcówka W3 Premium White: Łączy się z

programem White+

Szczoteczka do języka TongueCare+ T3: Łączy

się z programem TongueCare

Możliwości połączeń

Bluetooth®: Bezprzewodowe połączenie z

aplikacją Sonicare

Zgodność

Zgodność z systemem Android: Telefony z

systemem Android, Tablety z włączoną funkcją

Bluetooth 4.0

Zgodność z systemem iOS: Urządzenie iPad

trzeciej generacji lub wyższej, Telefon iPhone

4S lub wyższy, z systemem iOS7 lub wyższym

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Niebieska

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na

minutę

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki

nazębnej*

Korzyści dla zdrowia: Nawet 7 razy zdrowsze

dziąsła****

Usuwanie przebarwień: Nawet 100% mniej

przebarwień*****

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki

na zęby i dziąsła: Krąg świeci na fioletowo,

Szczoteczka wibruje, ostrzegając użytkownika

TouchUp: Gwarantuje czyszczenie 100%

powierzchni

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Odmierza zalecane przez dentystów 2 minuty

oraz cykle 20 sekundowe

Technologia Smart Sensor

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła

przed nadmiernym naciskiem podczas

szczotkowania

Czujnik lokalizacji: Śledzi i poprawia

dokładność szczotkowania

Czujnik ścierania: Pomaga ograniczyć

ścieranie

Mapa jamy ustnej 3D: Wskazuje kłopotliwe

obszary

TouchUp: Ułatwia powrót do miejsc, które

zostały pominięte

Łatwość użytkowania

Dopasowanie do szczoteczki: Łatwe

nakładanie nowej główki szczoteczki

Automatyczny wybór programu:

Synchronizacja z optymalnym programem

Przypomnienie o wymianie końcówki:

Podświetlana ikona przypomina o wymianie

główki szczoteczki

Wskaźnik baterii: Podświetlana ikona

informuje o stanie naładowaniu baterii

Szczoteczka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Panel: Podświetlany panel szczoteczki

Dane techniczne

Bateria: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii: Litowo-jonowy

Czas pracy baterii: 14 dni******

Moc

Napięcie: 110–220 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła

szczoteczka

* * W porównaniu ze zwykłą szczoteczką i pastą

wybielającą wiodącej marki.

* * w porównaniu ze szczoteczką manualną

* *** W trybie zdrowia dziąseł Gum Health, w

porównaniu ze zwykłą szczoteczką, w ciągu dwóch

tygodni.

* **** Po 3 dniach używania w trybie White+ w

porównaniu ze zwykłą szczoteczką.

* **** W przypadku dwóch 2-minutowych cykli

czyszczenia dziennie w trybie standardowym
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