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Tehokas sinulle mukautettu puhdistus
mukana SenseIQ-tekniikkaa

SenseIQ-tekniikalla varustettu Sonicare 9900 Prestige on tehokkain

sähköhammasharjamme. Se tehostaa Sonic-tekniikkaamme älykkäästi mukautuen

ja kokonaisvaltaisesti puhdistaen.

Aina tehokas SenseIQ-tekniikan ansiosta

SenseIQ-tekniikka tunnistaa tarpeet, mukautuu, puhdistaa

Tunnistaa harjaustyylisi

Mukautuu reaaliaikaisesti, jos painat hammasharjaa liikaa

Helppokäyttöistä hoitoa hampaille ja ikenille

Reaaliaikainen palaute hampaiden harjauksesta

Mukautuva puhdistus ilman kompromisseja

All-in-one-harjaspää puhdistaa täydellisesti

Henkilökohtaisia ohjeita Philips Sonicare -sovelluksella

Sonic-tekniikkaan perustuva, erittäin tehokas puhdistus

Suunniteltu sinua varten

Tyylikäs ja kompakti muotoilu.

Premium-lisätarvikkeet

USB-liitännällä varustettu Prestige-kuljetuskotelo on tyylikäs matkakumppani

Helppo lataus pelkistetyn telineen avulla
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Kohokohdat

SenseIQ-tekniikka

Kun harjaat hampaita, SenseIQ-tekniikka

mittaa esimerkiksi kuinka paljon painat

hammasharjaa, hammasharjan liikkeen sekä

puhdistuksen kattavuuden jopa 100 kertaa

sekunnissa. Jos painat hammasharjaa liikaa,

se laskee voimakkuutta. Älykäs SenseIQ:n

määrittää sopivat harjaustilat, ja vastedes voit

vain nauttia huolettomasta suunhoidosta ja

paremmasta harjaustuloksesta.

Premium All-in-One-harjaspää

Puhdista hampaat ilman kompromisseja A3

Premium All-in-One -harjaspäällä. Kaikkien

aikojen parhaassa mallissamme on kulmikkaat

harjakset, jotka poistavat jopa 20 kertaa

enemmän plakkia vaikeapääsyisistäkin

paikoista*. Kolmionmuotoiset kärjet auttavat

poistamaan jopa 100 prosenttia enemmän

tummentumia alle kahdessa päivässä***.

Pidemmät harjakset puhdistavat ikenet syvältä,

ja vain kahdessa viikossa ikenet ovat jopa 15

kertaa terveemmät**. Kaikki tämä ilman, että

joudut vaihtamaan harjaspäitä. Tiesitkö, että

harjaspäät menettävät tehoaan 3 kuukauden

käytön jälkeen? BrushSync™-toimintomme

muistuttaa sinua, kun vaihtamisen aika alkaa

olla käsillä.

Henkilökohtaiset ohjeet

Tekoälyyn perustuva Philips Sonicare -sovellus

toimii saumattomasti yhdessä hammasharjan

kanssa. Kun käytät sitä harjatessasi, saat

reaaliaikaisia neuvoja liittyen hammasharjan

painamiseen ja liikkeeseen sekä puhdistuksen

kattavuuteen, kestoon ja säännöllisyyteen. Voit

seurata edistymisraportteja päivä-, viikko-,

kuukausi- tai vuosikohtaisesti. Saat

henkilökohtaisia suosituksia ja ohjeita

parempaan hampaidenpesuun. Automaattinen

tahdistus pitää harjaustiedot sovelluksessa

ajan tasalla silloinkin, kun sovellus ei ole

mukanasi hampaita harjatessasi.

Tunnistaa harjaustyylisi

Puhdistaessasi hampaita Philips Sonicare

9900 Prestige seuraa tunnistimien avulla,

kuinka paljon painat hammasharjaa, miten

liikutat sitä ja kuinka kattava puhdistustulos on

– jopa 100 kertaa sekunnissa. Tunnistimet

tarkkailevat myös sitä, kuinka pitkään ja usein

peset hampaita.

Mukautuu reaaliaikaisesti

Useimmat meistä painavat hammasharjaa

liikaa hampaita puhdistaessaan. Siksi

hammasharjamme säätää automaattisesti

harjauksen voimakkuutta, jos painat

hammasharjaa liikaa. Ilmaisella Philips

Sonicare -sovelluksella saat henkilökohtaisia

neuvoja ja suosituksia entistäkin parempaan

hammashoitoon.

Hoitaa suusi terveyttä

Philips Sonicare 9900 Prestige on suunniteltu

sinun tarpeisiisi. Sen huippuluokan tekniikka

mukautuu käyttöösi niin vaivattomasti, että

tuskin edes huomaat sitä. Onneksi tulokset

ovat sitäkin näkyvämpiä.

Todistetusti tehokas sähköhammasharjaus

Harjaa plakki pois sonic-tekniikan avulla – koe

edistyksellisen tehokas ja hellävarainen

puhdistus. Jopa 62 000 harjaspään liikettä ja

dynaaminen nesteen liike auttavat

puhdistamaan hankalastikin puhdistettavat

alueet, ja suusi tuntuu poikkeuksellisen

raikkaalta ja puhtaalta.

Reaaliaikainen palaute

Et ehkä itse huomaa, kun harjaat tai hankaat

liian voimakkaasti, mutta hammasharjasi pitää

sinut tilanteen tasalla. Kahvan päässä oleva

valorengas muistuttaa lempeästi, kun sinun on

aika vähentää harjauksen voimakkuutta tai

hankaamista.
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Tekniset tiedot

SenseIQ-tekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian

voimakkaasti

Asentotunnistin: Seuraa harjauksen

kattavuutta, jokaisella harjauskerralla

Hankaamisanturi: Neuvoo vähentämään

hankaamista

Mukautuva voimakkuus: Säätää voimakkuutta,,

kun harjaa painetaan liikaa

3D-suukartta: Näyttää puuttuvat kohdat

Tekoäly: Seuraa ja synkronoi harjausta

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 Sonicare 9900 Prestige

Harjaspäät: 1 A3 Premium All-in-One

Prestige USB -latauskotelo: 1

Latausteline: 1

USB-johto: 1

Liitännät

Langaton Bluetooth®-tekniikka: Yhdistetty

harjaussovellus

Yhteensopivuus

Android-yhteensopivuus: Android OS 8.0 tai

uudempi

iOS-yhteensopivuus: iPhone iOS 13.0 tai

uudempi

Sonicare-sovellus, jossa on tekoäly

Reaaliaikainen ohjaus: Henkilökohtaiset

suositukset, Päivä-/kuukausi-/vuosikohtainen

edistymisraportti

Muokattavat tilat: Puhdistus, White+, Ikenien

hyvinvointi, Syväpuhdistus, Hellävarainen

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Tummansininen

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 20 kertaa

enemmän plakkia*

Terveysedut: Jopa 15 kertaa terveellisemmät

ikenet**

Valkaiseva ominaisuus: Jopa 100 %

vähemmän tummentumia***

Painepalaute: Rengas palaa violettina,

Varoittaa rungon värinällä

Palaute hankauksesta: Rengas palaa

keltaisena, Varoittaa rungon värinällä,

Mahdollisuus kytkeä tai katkaista virta

sovelluksessa

Ajastin: BrushPacer ja SmarTimer

Helppokäyttöinen

Kahva: Tyylikäs ja kompakti muotoilu.,

Saumaton kosketusohjaus

Kuljetuslaukku: Tyylikäs, kompakti

latauskotelo, Vegaaniystävällinen nahka

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

BrushSync-vaihtomuistutus: Muistutuskuvake

syttyy, varmistaen aina parhaan tuloksen

Latauksen ilmaisin: Valaistu kuvakeilmaisin

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 2+ viikkoa****

Virta

Virtalähde: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* verrattuna tavalliseen hammasharjaan

* * verrattuna tavalliseen hammasharjaan 6 viikossa

* ** laboratoriotestissä verrattuna tavalliseen

hammasharjaan

* *** perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin

harjauskertaan perustilassa
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