
 

Periuţă de dinţi sonică
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Periaj conectat

Senzor de presiune integrat

Recunoaşterea capului de
periere

4 moduri, 3 intensităţi

 

HX9911/09

Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
Dinţi mai albi în numai 1 zi****

Cea mai bună albire Philips Sonicare cu cea mai elegantă periuţă de dinţi sonică

electrică. Alege Philips Sonicare.

Bucură-te de un design elegant şi uşor de utilizat

Simplu de încărcat şi de pornit

Utilizatorii DiamondClean au o sănătate orală îmbunătăţită

Dur cu placa bacteriană, delicat cu gingiile

Elimină până la de 10 ori mai multă placă bacteriană* pentru o curăţare în profunzime

Lasă periuţa DiamondClean 9000 să se adapteze nevoilor tale

Experienţă de periere personalizată

Te anunţă dacă apeşi prea tare

BrushSync selectează automat cel mai bun mod pentru tine

Ştii întotdeauna când să înlocuieşti capetele de periere

Rămâi pe drumul cel bun cu un raport de activitate personalizat

Începe şi menţine obiceiuri sănătoase



Periuţă de dinţi sonică electrică cu aplicaţie HX9911/09

Repere

Elimină de până la 10 ori mai multă placă

bacteriană*

Cu capul de perie C3 Premium Plaque Control,

ştii că obţii cea mai profundă curăţare posibilă.

Perii moi şi flexibili sunt concepuţi să se

curbeze pe conturul dinţilor, oferindu-ţi o

suprafaţă de contact de 4 ori mai mare** şi

îndepărtând până la de 10 ori mai multă placă

bacteriană din zonele greu accesibile.

C3 Premium Plaque Control

Capul de periere C3 Premium Plaque Control

este conceput să îţi ofere cea mai profundă

curăţare de până acum. Marginile moi şi

flexibile şi perii se curbează perfect pe conturul

dinţilor, oferindu-ţi o suprafaţă de contact de 4

ori mai mare şi ajutându-te să cureţi zonele

greu accesibile*.

Raport de activitate

DiamondClean 9000 îţi oferă îndrumările de

care ai nevoie pentru a-ţi îmbunătăţi şi

menţine obiceiurile de periere sănătoase între

controalele stomatologice. Senzorii inteligenţi

integraţi te anunţă când aplici prea multă

presiune. În plus, conectând experienţa de

periere la aplicaţia Sonicare, un raport de

activitate personalizat te ajută să rămâi pe

drumul cel bun, pentru a vedea cât de mult te-

ai îmbunătăţit în timp.

4 moduri, 3 intensităţi

DiamondClean 9000 dispune de modurile

Clean, White+, Gum Health şi Deep Clean+

pentru a avea grijă de nevoile tale de periaj.

Modul Clean asigură curăţare zilnică

excepţională, White+ îndepărtează petele,

Gum Health asigură curăţarea delicată şi totuşi

eficientă a gingiilor, iar Deep Clean+ îţi oferă

curăţare profundă revigorantă. Cele trei

intensităţi îţi permit să alegi între o setare mai

ridicată pentru curăţare îmbunătăţită şi o setare

mai redusă pentru persoanele sensibile.

Sincronizarea modurilor BrushSync

Capetele de periere inteligente asigură

utilizarea modului şi a intensităţii potrivite

pentru cea mai bună curăţare posibilă. De

exemplu, să presupunem că foloseşti capul de

periere W3 Premium White. Tehnologia

BrushSync a periuţei DiamondClean 9000 va

sincroniza automat capul de periere cu modul

White+ pentru a-ţi albi dinţii.

Senzor de presiune integrat

Se poate să nu observi că îţi periezi dinţii prea

apăsat, dar DiamondClean 9000 nu va trece

asta cu vederea. Dacă trebuie să reduci

presiunea, periuţa de dinţi va emite un sunet

intermitent. Te anunţă astfel să laşi capul de

periere să-şi facă treaba. 7 din 10 persoane au

considerat că această funcţie i-a ajutat să îşi

perieze dinţii mai eficient.

Memento de înlocuire BrushSync

Toate capetele de periere se uzează în timp,

aşa că trebuie să fii atent pentru a te asigura

că obţii o curăţare excelentă. Tehnologia

noastră BrushSync monitorizează cât timp ai

folosit capul de periere şi cât de intens a fost

periajul. Mementoul de înlocuire BrushSync de

pe mâner şi un semnal sonor scurt te anunţă

când acesta trebuie înlocuit.

Baterie cu durată mare de viaţă

Periuţa DiamondClean 9000 poate fi utilizată

timp de până la două săptămâni la o singură

încărcare.



Periuţă de dinţi sonică electrică cu aplicaţie HX9911/09

Specificaţii

Moduri

3 intensităţi: Ridicată, Redusă, Medie

Clean: Pentru o curăţare zilnică impecabilă

Deep Clean+: Pentru o curăţare profundă şi

revigorantă

Gum Health: Atenţie specială pentru molari

White+: Pentru îndepărtarea petelor de

suprafaţă

Articole incluse

Mâner: 1 DiamondClean 9000

Capete de periere: 1 cap C3 Premium Plaque

Control

Pahar de încărcare: 1

Toc de transport: Încărcător USB pentru tocul

de transport

Bază pentru încărcător: 1

Conectivitate

Tehnologia wireless Bluetooth®: Aplicaţia

Connected brushing

Compatibilitate

Compatibilitate cu Android: Telefoane

Android, Tablete compatibile cu Bluetooth 4.0

Compatibilitate iOS: iPad gen. a 3-a sau

model mai nou, iPhone 4S sau model mai

nou, cu iPhone iOS7 sau model mai nou, cu

sistem de operare iOS7

Design şi finisaj

Culoare: Negru

Performanţă de curăţare

Performanţă: Elimină de până la 10 ori mai

multă placă bacteriană*

Beneficii de albire: Albeşte dinţii în 1 zi*

Feedback privind presiunea: Mânerul vibrează

pentru a te atenţiona

Cronometru: BrushPacer şi SmarTimer

Tehnologie cu senzori inteligenţi

Senzor de presiune: Înştiinţează când perierea

este prea intensă

Memento de înlocuire BrushSync: Ştii

întotdeauna când să, înlocuieşti capetele de

periere

Tehnologie BrushSync: capul de periere

inteligent, Conectează mânerul inteligent şi

Uşor de utilizat

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere

cu aplicare rapidă

Atenţionare de înlocuire: Pentru a asigura

întotdeauna cele mai bune rezultate,

pictograma de reamintire se aprinde

Mâner: Design plat, ergonomic

Specificaţii tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Durată de funcţionare (de la Maxim la

Descărcat): 14 zile***

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Service

Garanţie: Garanţie 2 ani

* * comparativ cu DiamondClean

* mai mult decât o periuţă de dinţi manuală

* ** pe baza a două perieri de câte două minute pe zi

* *** în modul White+, folosind o marcă de top de pastă

de dinţi pentru albire, comparativ cu o periuţă de dinţi

manuală
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