Sonický zubní
kartáček s aplikací
DiamondClean
9000
Snadné čištění s připojením
Zabudovaný tlakový senzor
Detekce inteligentní hlavice
kartáčku
4 režimy, 3 intenzity

HX9911/09

Bělejší a zdravější zuby na celý život
Bělejší zuby už po 1 dni****
Nejlepší bělicí výkon Philips Sonicare v našem nejstylovějším zubním kartáčku.
Přejděte na Philips Sonicare.
Užijte si stylové a přívětivé provedení
Snadné nabíjení a stylové provedení
Uživatelé kartáčku DiamondClean se těší zdravějším ústům
Tvrdý k zubnímu plaku, šetrný k dásním
Odstraní až 10krát více plaku* a zajišťuje hloubkové čištění
Nechte DiamondClean nové generace přizpůsobit se vašim potřebám
Čištění podle vašich potřeb
Upozorní vás, pokud při čištění příliš tlačíte
Technologie BrushSync pro vás automaticky vybere ten nejlepší režim
Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku
Mějte přehled díky osobní zprávě o vašem pokroku
Začněte a udržte si zdravé návyky

Sonický zubní kartáček s aplikací

HX9911/09

Přednosti
Odstraňuje až 10x více plaku*

Sonicare, vám osobní zpráva o průběhu
pomůže udržet si přehled a zjistit, nakolik jste
se v průběhu času zlepšili.

Zabudovaný tlakový senzor

4 režimy, 3 intenzity

S hlavicí kartáčku C3 Premium Plaque Control
víte, že dosáhnete nejhlubšího možného
čištění. Měkká, ﬂexibilní vlákna jsou navržena
tak, aby se zakřivovala okolo kontur zubů
a zajišťovala 4x větší kontakt s povrchem**
a odstranění až 10x více plaku z obtížně
přístupných míst.
C3 Premium Plaque Defense

Kartáček DiamondClean nové generace se
dodává s režimy Clean, White+, Gum Health
a Deep Clean+, které se postarají o vaše
potřeby při čištění zubů. Režim Clean je určen
pro výjimečné každodenní čištění, režim
White+ slouží k odstranění skvrn, režim Gum
Health zajišťuje šetrné, ale účinné čištění
dásní a režim Deep Clean+ zajišťuje osvěžující
hloubkové čištění. Tři intenzity vám umožňují
vybrat si mezi vyšším nastavením pro účinnější
čištění a nižším nastavením pro citlivější ústa.

Pravděpodobně si ani nemusíte všimnout, když
při čištění zubů vyvíjíte příliš velký tlak, ale
DiamondClean nové generace si toho
všimne. Pokud vyvíjíte nadměrný tlak, kartáček
začne jemně vibrovat. Tím vás upozorní, že
byste měli tlak zmírnit, a nechat to vše na
hlavici kartáčku. 7 z 10 lidí uvádí, že jim tato
funkce pomohla čistit si zuby lépe.
Připomínka výměny pomocí technologie
BrushSync

Párování režimů BrushSync
Kartáčková hlavice C3 Premium Plaque Control
je navržena tak, aby vám zajistila dosud
nejhlubší vyčištění. Měkké ﬂexibilní strany
a vlákna dokonale kopírují obrysy vašich zubů,
poskytují 4x větší kontakt s povrchem
a pomáhají zacílit na těžko dostupná místa*.
Zpráva o průběhu
Chytré hlavice kartáčku se postarají, abyste
používali správný režim a intenzitu pro nejlepší
možné čištění. Řekněme například, že
používáte hlavici W3 Premium White.
Technologie BrushSync kartáčku
DiamondClean nové generace automaticky
synchronizuje hlavu kartáčku s režimem
White+, aby pomohla vaše zuby vybělit.
Kartáček DiamondClean nové generace vám
poskytne pokyny, které potřebujete ke zlepšení
a udržení zdravých návyků při čištění zubů
mezi pravidelnými kontrolami u zubaře.
Integrované inteligentní snímače vám umožní
zjistit, kdy používáte příliš velký tlak, a díky
tomu, že při čištění máte připojení k aplikaci

Všechny kartáčkové hlavice se časem
opotřebovávají, takže ty své budete chtít
kontrolovat, abyste si stále zajistili skvělé
čištění. Naše technologie BrushSync sleduje,
jak dlouho kartáčkovou hlavici používáte a jak
pilně jste si zuby čistili. Připomenutí výměny
technologie BrushSync na rukojeti a krátké
pípnutí vás upozorní, když je čas ji vyměnit.
Dlouhá výdrž baterie

Kartáček DiamondClean nové generace vydrží
při pravidelném používání až dva týdny na
jedno nabití.
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Speciﬁkace
Režimy
3 intenzity: Vysoká, Nízká, Střední
Clean: Pro výjimečné každodenní čištění
Deep Clean+: Unikátní hloubkové čištění
Gum Health: Speciální pozornost věnovaná
stoličkám
White+: Odstraňuje povrchové skvrny

Kompatibilita
Kompatibilita se systémem Android: Telefony
Android, Tablety s funkcí Bluetooth 4.0
Kompatibilita se systémy iOS: iPad
3. generace nebo vyšší, iPhone 4S nebo vyšší,
se systémem iOS7 nebo vyšším, s operačním
systémem iOS7

Balení obsahuje
Rukojeť: 1 kartáček DiamondClean nové
generace
Kartáčkové hlavice: 1 kartáčková hlavice C3
Premium Plaque Defense
Nabíjecí sklenice: 1
cestovní pouzdro: Nabíjecí cestovní pouzdro s
USB
Základna nabíječky: 1

Design a provedení
Barva: Černá

Možnosti připojení

Technologie Smart Sensor
Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak
čištění
Připomenutí výměny technologie BrushSync:

Bezdrátová technologie Bluetooth®: Aplikace
pro čištění zubů
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Výkon čištění
Výkon: Odstraňuje až 10x více plaku*
Bělící účinky: Bělejší zuby za 1 den*
Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako
upozornění
Časovač: Technologie BrushPacer a Smartimer
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Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku
Technologie BrushSync: s chytrými hlavicemi,
Propojení chytrého těla
Snadné použití
Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací
hlavice kartáčku
Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky,
ikona připomenutí se rozsvítí
Rukojeť: Tenký ergonomický design
Technické údaje
Baterie: Nabíjecí
Typ baterie: Lithium-iontová
Provozní doba (od plného nabití do vybití):
14 dní***
Spotřeba
Napětí: 110–220 V
Servis
Záruka: 2letá omezená záruka

* ** ve srovnání s DiamondClean
* více než manuální kartáček
* ** založeno na dvou periodách dvouminutového čištění
denně
* *** v režimu White+ s kvalitní bělicí zubní pastou oproti
manuálnímu kartáčku

