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Nasza najbardziej
zaawansowana szcz.

SenseIQ wyczuwa, dopasowuje,
pielęgnuje

Wszechstronna końcówka All-
in-One

Aplikacja mobilna ze Sztuczną
Inteligencją

 

HX9992/12

Wyjątkowa dbałość dostosowana do Twoich

potrzeb

z technologią SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige z technologią SenseIQ to nasza najbardziej

zaawansowana elektryczna szczoteczka do zębów. Jest wyposażona w

ulepszoną, inteligentną technologię soniczną, wykrywa Twoje potrzeby i

dostosowuje się nich.

Rób to dobrze z SenseIQ

Technologia SenseIQ, która wykrywa, dostosowuje się i pielęgnuje

Wykrywa Twój styl szczotkowania

Dostosowuje się do Ciebie w czasie rzeczywistym, gdy szczotkujesz zbyt mocno

Intuicyjnie dba o zęby i dziąsła

Informacje o szczotkowaniu w czasie rzeczywistym

Spersonalizowane czyszczenie bez kompromisów

Główka szczoteczki typu All-in-One zapewnia pełną pielęgnację

Spersonalizowane porady z aplikacji Philips Sonicare

Czyszczenie ultradźwiękowe: najwyższa jakość czyszczenia

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

Elegancka i zwarta konstrukcja

Akcesoria najwyższej jakości

Prestiżowy futerał podróżny z łączem USB pozwala zabrać szczoteczkę w dowolne

miejsce

Minimalistyczna podstawa i stacja bazowa ułatwiają ładowanie
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Zalety

Technologia SenseIQ

Podczas szczotkowania technologia SenseIQ

wykrywa ciśnienie, ruch, pokrycie i nie tylko

nawet 100 razy na sekundę. Następnie

dostosowuje intensywność, jeśli naciskasz

zbyt mocno. Inteligencja SenseIQ eliminuje

konieczność zgadywania i domyślania się w

poszczególnych trybach szczotkowania, dzięki

czemu można cieszyć się lepszym,

bezwysiłkowym szczotkowaniem.

Wysokiej klasy główka szczoteczki typu All-

in-One

Czyść zęby bez kompromisów dzięki wysokiej

jakości główkom szczoteczki A3 typu All-in-

One. Nasz najlepszy model ma nachylone

włosie, co pozwala usunąć do 20 razy więcej

płytki nazębnej, nawet z trudno dostępnych

miejsc*. Trójkątne końcówki umożliwiają

usunięcie nawet o 100% więcej plam w czasie

krótszym niż dwa dni***. Dłuższe włosie lepiej

czyści dziąsła, które są nawet 15-krotnie

zdrowsze w zaledwie dwa tygodnie**.

Wszystko to bez konieczności zmiany główki

szczoteczki. Czy wiesz, że główki szczoteczki

stają się mniej skuteczne po 3 miesiącach

użytkowania? Funkcja BrushSync™ przypomni

Ci o zbliżającym się terminie wymiany.

Spersonalizowane porady

Aplikacja Philips Sonicare jest oparta na

sztucznej inteligencji i doskonale współpracuje

ze szczoteczką. Zapewnia Ci przekazywane w

czasie rzeczywistym informacje dotyczące

nacisku, ruchu, pokrycia, czasu trwania i

częstotliwości. Dzięki niej możesz też

wyświetlać raporty o postępach według dnia,

tygodnia, miesiąca i roku. Otrzymuj

spersonalizowane rekomendacje i praktyczne

kroki umożliwiające lepsze szczotkowanie. W

międzyczasie funkcja automatycznej

synchronizacji zapewnia aktualność danych

szczotkowania w aplikacji, nawet jeśli podczas

szczotkowania nie masz aplikacji przy sobie.

Wykrywa Twój styl szczotkowania

Podczas czyszczenia szczoteczka Philips

Sonicare 9900 Prestige wykorzystuje czujniki

do wykrywania nacisku, ruchu i pokrycia — do

100 razy na sekundę. Czujniki monitorują

również czas i częstotliwość szczotkowania.

Dostosowuje się do Ciebie w czasie

rzeczywistym

Większość z nas przykłada zbyt duży nacisk

podczas szczotkowania. Dlatego nasza

szczoteczka automatycznie dostosowuje

intensywność podczas zbyt intensywnego

wysiłku. Dzięki bezpłatnej aplikacji Philips

Sonicare możesz korzystać z porad

dostosowanych do własnych potrzeb i

spersonalizowanych rekomendacji, które

przeniosą Cię na wyższy poziom

szczotkowania.

Dba o zdrowie jamy ustnej

Szczoteczka Philips Sonicare 9900 Prestige

została zaprojektowana z myślą o Tobie.

Najnowocześniejsza technologia jest wygodna

i nie wymaga od Ciebie żadnego wysiłku. Na

szczęście wyniki mówią wszystko.

Sprawdzone szczotkowanie ultradźwiękowe

Usuwaj płytkę nazębną za pomocą technologii

sonicznej — naszego wzorca w zakresie

skutecznego i delikatnego czyszczenia. Gdy

szczotkujesz zęby, nawet 62 000 ruchów

włosia i dynamiczne działanie płynów

pozwalają wyczyścić trudno dostępne miejsca,

pozostawiając jamę ustną wyjątkowo świeżą i

czystą.
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Dane techniczne

Technologia SenseIQ

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła

przed nadmiernym naciskiem podczas

szczotkowania

Czujnik położenia: Śledzi obszar czyszczenia

zębów, podczas każdej sesji szczotkowania

Czujnik ścierania: Pomaga ograniczyć

ścieranie

Adaptacyjna intensywność: Reguluje poziom

intensywności,, gdy wywierasz zbyt duży

nacisk

Mapa jamy ustnej 3D: Wskazuje brakujące

obszary

Sztuczna inteligencja: Wykrywa i

synchronizuje szczotkowanie

Elementy zestawu

Uchwyt: 1 Sonicare 9900 Prestige

Końcówka: 1 wysokiej jakości główka A3 typu

All-in-One

Wysokiej jakości futerał z funkcją ładowania

przez USB: 1

Ładująca podstawka do szklanki: 1

Przewód USB: 1

Możliwości połączeń

Bluetooth®: Bezprzewodowe połączenie z

aplikacją Sonicare

Zgodność

Zgodność z systemem Android: System

Android w wersji 8.0 lub nowszej

Zgodność z systemem iOS: iPhone z

systemem iOS 13.0 lub nowszym

Aplikacja Sonicare z technologią sztucznej

inteligencji

Porady w czasie rzeczywistym: Osobiste

rekomendacje, Raport postępów za

dzień/miesiąc/rok

Dostosowywane tryby: Clean, White+,

Zdrowie dziąseł, Głębokie czyszczenie,

Delikatne czyszczenie

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Ciemnogranatowy

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na

minutę

Wydajność: Usuwa do 20 razy więcej płytki

nazębnej*

Korzyści dla zdrowia: Do 15 razy zdrowsze

dziąsła**

Usuwanie przebarwień: Nawet 100% mniej

przebarwień***

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki

na zęby i dziąsła: Krąg świeci na fioletowo,

Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny

nacisk

Informacje zwrotne dotyczące szorowania:

Pierścień świeci na pomarańczowo, Rączka

zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk,

Opcja włączania/wyłączania w aplikacji

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

Odmierza zalecane przez dentystów 2 minuty

oraz cykle 20 sekundowe

Łatwość użytkowania

Uchwyt: Elegancka i zwarta konstrukcja,

Płynne sterowanie dotykowe

Etui podróżne: Elegancki, niewielki futerał

podróżny z funkcją ładowania, Skóra wegańska

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę

szczoteczki w łatwy sposób

Przypomnienie o wymianie końcówki: Świeci

się ikona przypomnienia, w celu zapewnienia

najlepszych rezultatów

Wskaźnik akumulatora: Podświetlony

wskaźnik ikony

Dane techniczne

Bateria: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy baterii: Ponad 2 tygodnie****

Moc

Źródło zasilania: 110-220 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

* w porównaniu z ręczną szczoteczką

* * w porównaniu ze zwykłą szczoteczką w ciągu 6

tygodni

* ** w teście laboratoryjnym w porównaniu ze zwykłą

szczoteczką

* *** w przypadku dwóch 2-minutowych cykli

czyszczenia dziennie w trybie standardowym
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