
 

Elektrický zubní kartáček
s technologií SenseIQ

Prestige 9900

 
Náš nejpokročilejší zubní
kartáček

SenseIQ vnímá, přizpůsobuje se,
pečuje

Hlavice kartáčku A3 Sonicare
Prestige

Aplikace Sonicare využívající AI

 

HX9992/12

Výjimečná péče přizpůsobená vám
s technologií SenseIQ

Sonicare Prestige s technologií SenseIQ je náš nejpokročilejší elektrický zubní

kartáček. Je nabitý přizpůsobenými funkcemi a vždy vás dostane. Zdokonaluje

naši osvědčenou sonickou technologii pomocí inteligence a přizpůsobuje se

holistické péči

S technologií SenseIQ to bude vždy správně

SenseIQ vnímá, přizpůsobuje se a pečuje

Snímá váš styl čištění

Přizpůsobí se vám v reálném čase i v případě přílišného tlaku při čištění

Intuitivně pečuje o zuby a dásně

Zpětná vazba k čištění zubů v reálném čase

Přizpůsobené čištění bez kompromisů

Hlavice kartáčku Sonicare Prestige odstraňující vyzrálý plak

Individuální pokyny na míru z aplikace Philips Sonicare

Sonické čištění: mistrovská třída efektivního čištění

Navrženo pro vás

Úhledný a kompaktní design

Prvotřídní příslušenství

Cestovní pouzdro Prestige s rozhraním USB pro cestovní styl

Snadné nabíjení díky minimalistickému stojanu a základně
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Přednosti

Technologie SenseIQ

Při čištění snímá technologie SenseIQ tlak,

pohyb, pokrytí a další parametry až 100x za

sekundu. Poté upraví intenzitu, pokud příliš

zatlačíte. Díky inteligenci technologie SenseIQ

nemusíte při čištění spoléhat na pouhé

odhady, takže si můžete vychutnat snadnou

péči a lepší čištění zubů v průběhu času.

Hlavice kartáčku Sonicare Prestige

Čistěte si zuby bez kompromisů s hlavici

kartáčku A3 Philips Sonicare Prestige. Naše

historicky nejlepší hlavice má šikmé štětinky,

které pomáhají odstranit až 20x více plaku i na

těžko přístupných místech*. Trojúhelníkové

zakončení slouží k odstranění až o 100 % více

skvrn za méně než dva dny***. A delší štětinky

čistí důkladně dásně, které jsou až 15x

zdravější za pouhé dva týdny**. To vše bez

výměny hlav kartáčku. Věděli jste, že hlavy

kartáčku jsou po 3 měsících používání méně

účinné? Funkce BrushSync™ vám může

připomenout, že je téměř čas na výměnu.

Individuální pokyny na míru

Aplikace Philips Sonicare je vybavena umělou

inteligencí a funguje v dokonalé harmonii se

zubním kartáčkem. Můžete ji použít k čištění

s naváděním v reálném čase v oblasti tlaku,

pohybu, pokrytí, trvání a frekvence.

Prohlédněte si zprávy o pokroku podle dne,

týdne, měsíce a roku. Získejte individuální

doporučení a praktické kroky pro lepší čištění

zubů. Automatická synchronizace pak udržuje

data o čištění v aplikaci aktuální, i když

aplikaci nemáte při čištění zubů po svém boku.

Snímá váš styl čištění

Při čištění využívá kartáček Philips Sonicare

Prestige snímače ke zjištění tlaku, který

vyvíjíte, pohybu a pokrytí – až 100x za

sekundu. Snímače také hlídají, jak dlouho a jak

často si zuby čistíte.

Přizpůsobí se vám v reálném čase

Většina z nás vyvíjí při čištění příliš velký tlak.

Proto náš zubní kartáček automaticky upraví

intenzitu, když na něj zatlačíte příliš silně.

A díky bezplatné aplikaci Philips Sonicare si

můžete vyzkoušet pokyny a individuální

doporučení, které vám pomohou posunout

čištění zubů na vyšší úroveň.

Pečuje o zdraví vašich úst

Zubní kartáček Philips Sonicare Prestige je

navržen vám na míru. Jeho nejmodernější

technologie je tak v souladu s vámi a používá

se tak snadno, že o ní ani nevíte. Výsledky

naštěstí mluví za vše.

Osvědčené sonické čištění

Odstraňte zubní plak sonickou technologií –

naším měřítkem efektivního a jemného čištění.

Při čištění umožňuje až 62 000 pohybů vláken

a dynamický, plynulý pohyb vyčistit i těžko

dostupná místa, takže v ústech budete mít

pocit výjimečné svěžesti a čistoty.

Zpětná vazba v reálném čase

Vy si možná nevšimnete, že při čištění příliš

tlačíte nebo jste začali zuby drhnout, ale zubní

kartáček to zaznamená. Světelný kroužek na

konci rukojeti vás jemně upozorní, abyste

zmírnili tlak nebo drhnutí.
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Specifikace

Technologie SenseIQ

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak

čištění

Snímač polohy: Sleduje pokrytí, při každém

čištění zubů

Tlakový senzor: Návod na redukci drhnutí

Adaptivní intenzita: Slouží k nastavení úrovně

intenzity,, když je tlak příliš vysoký

3D mapa úst: Upozorní na opomenuté oblasti

Umělá inteligence: Detekuje a synchronizuje

čištění

Balení obsahuje

Rukojeť: 1 Sonicare Prestige

Kartáčkové hlavice: 1 A3 Philips Sonicare

Prestige

Nabíjecí pouzdro Prestige, USB: 1

Základna nabíječky: 1

Kabel USB: 1

Možnosti připojení

Bezdrátová technologie Bluetooth®: Aplikace

pro čištění zubů

Kompatibilita

Kompatibilita se systémem Android: Android

OS 8.0 nebo vyšší

Kompatibilita se systémy iOS: Zařízení iPhone

se systémem iOS 13.0 nebo novějším

Aplikace Sonicare s technologií A.I.

Rady v reálném čase: Osobní doporučení,

Zpráva o pokroku za den/měsíc/rok

Přizpůsobitelné režimy: Clean, White+, Zdraví

dásní, Deep Clean, Sensitive

Design a provedení

Barva: Midnight Blue

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Výkon: Odstraňuje až 20x více plaku*

Přínos pro zdraví: Až 15x zdravější dásně**

Bělící účinky: Až o 100 % méně skvrn***

Kontrola tlaku: Fialové zabarvení kroužku,

Vibrace těla kartáčku jako upozornění

Zpětná vazba k drhnutí: Oranžové zabarvení

kroužku, Vibrace těla kartáčku jako upozornění,

Možnost zapnutí/vypnutí v aplikaci

Časovač: Technologie BrushPacer a Smartimer

Snadné použití

Rukojeť: Úhledný a kompaktní design,

Bezproblémové dotykové ovládání

cestovní pouzdro: Elegantní, kompaktní

nabíjecí pouzdro, Kůže vhodná pro vegany

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací

hlavice kartáčku

Připomenutí výměny technologie BrushSync:

Ikona připomenutí se rozsvítí, pro nejlepší

výsledky při každém použití

Indikátor baterie: Rozsvícená ikona indikátoru

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Provozní doba (od plného nabití do vybití): 2+

týdnů****

Spotřeba

Napájení: 110–220 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

* oproti manuálnímu zubnímu kartáčku

* * oproti manuálnímu zubnímu kartáčku za 6 týdnů

* ** v laboratorním testu oproti manuálnímu zubnímu

kartáčku

* *** založeno na dvou periodách dvouminutového

čištění ve standardním režimu
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