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4 poetsstanden, 3 sterktes
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Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende

mondhygiëne

Wittere tanden in slechts 1 dag*

De bijzonder elegante sonische elektrische tandenborstel van Philips Sonicare

biedt de beste prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Philips

Sonicare.

Gebruikers van DiamondClean merken dat hun mondhygiëne verbetert

Verwijdert tot wel 100% meer tandaanslag* in slechts 3 dagen

Minder tandaanslag en mooiere, wittere tanden

Houd uw doelen vol met een gepersonaliseerd voortgangsrapport

Gezonde gewoonten beginnen en vasthouden

Laat de DiamondClean 9000 zich aanpassen aan uw behoeften

Gepersonaliseerde poetservaring

Laat u weten wanneer u te hard poetst

BrushSync selecteert automatisch de beste stand voor u

Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Geniet van een stijlvol en gebruiksvriendelijk design

Eenvoudig om op te laden en ook nog eens stijlvol

Eenvoudig en stijlvol opladen - thuis en onderweg
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Kenmerken

Verwijder tot 5 keer meer tandaanslag***

Verwijder tandaanslag en geniet van een

wittere glimlach met de W3 Premium White-

opzetborstel. Het is klinisch bewezen dat de

dicht op elkaar geplaatste borstelharen,

speciaal ontworpen om aanslag te aan te

pakken, binnen drie dagen tot wel 100% meer

tandaanslag verwijderen.***

W3 Premium White-opzetborstel

Klik de W3 Premium White-opzetborstel op het

handvat om tandaanslag te verwijderen en uw

stralende glimlach terug te toveren. De dicht op

elkaar geplaatste borstelharen maken uw

tanden witter vanaf de eerste dag.

Voortgangsrapport

De DiamondClean 9000 geeft u de

begeleiding die u nodig hebt om gezonde

poetsgewoonten te verbeteren en vast te

houden tussen de tandartscontroles door. De

ingebouwde slimme sensoren laten u weten

wanneer u te hard poetst. Door uw

tandenborstel aan de Sonicare-app te

verbinden, krijgt u een gepersonaliseerd

voortgangsrapport dat u helpt om uw

poetsgewoonten vast te houden en krijgt u een

overzicht van uw verbeteringen.

4 poetsstanden, 3 sterktes

De DiamondClean 9000 heeft de standen

Clean, White+, Gum Health en Deep Clean+

voor al uw poetsbehoeften. De Clean-

poetsstand is bedoeld voor buitengewone

dagelijkse reiniging, White+ is voor het

verwijderen van tandaanslag, Gum Health

reinigt het tandvlees voorzichtig maar effectief,

en Deep Clean+ geeft u een verfrissende,

grondige reiniging. De tandenborstel heeft drie

sterktes, zodat u kunt kiezen voor een sterkere

reiniging of een mildere voor een gevoelige

mond.

BrushSync-koppeling van poetsstanden

Slimme opzetborstels zorgen ervoor dat u de

juiste stand en sterkte gebruikt voor de best

mogelijke reiniging. Als u bijvoorbeeld de W3

Premium White-opzetborstel gebruikt, koppelt

de BrushSync-technologie van uw

DiamondClean 9000 uw opzetborstel

automatisch aan de White+-stand om uw

tanden witter te helpen maken.

Ingebouwde poetsdruksensor

U merkt wellicht niet dat u te hard poetst, maar

uw DiamondClean 9000 ontgaat dat niet. Als

u te hard drukt, gaat het handvat licht pulseren

en weet u dat u voorzichtiger moet zijn. Laat

de borstel het werk doen. 7 van de 10 personen

vonden deze functie handig en gingen

daardoor beter hun tanden poetsen.

BrushSync-vervangingsherinnering

Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd.

Het is daarom goed om ook die van u in de

gaten te houden, zodat u zeker weet dat uw

gebit nog steeds goed gereinigd wordt. Onze

BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u

uw opzetborstel al hebt gebruikt en hoe hard u

hebt gepoetst. De BrushSync-

vervangingsherinnering op uw handvat en een

korte pieptoon laten u weten wanneer het tijd

is om de opzetborstel te vervangen.

Batterij met lange levensduur

Uw DiamondClean 9000 gaat bij regelmatig

gebruik tot twee weken mee op een volle accu.
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Specificaties

Poetsstanden

3 sterktes: Laag, Medium, Hoog

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Deep Clean+: Voor een verkwikkend grondige

reiniging

Gum Health: Speciale aandacht voor kiezen

White+: Verwijdert oppervlaktevlekken

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 DiamondClean 9000

Opzetborstels: 1 Premium White

Reisetui: Oplaadreisetui met USB

Oplaadglas: 1

Oplaadstation: 1

Connectiviteit

Draadloze Bluetooth®-technologie: Verbonden

tandenpoetsapp

Compatibiliteit

Compatibiliteit met Android: Android-

telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0

Compatibel met iOS: iPad 3e generatie of

hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7 of hoger,

met iOS7-besturingssysteem

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

Reinigingsprestaties

Wittere tanden: Wittere tanden in 1 dag*

Feedback bij te veel druk: Laat het handvat

trillen om de gebruiker te waarschuwen

Timer: BrushPacer en SmarTimer

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te

hard poetst

BrushSync-vervangingsherinnering: Weet

altijd wanneer u de, opzetborstel moet

vervangen

BrushSync-technologie: Koppelt de slimme

tandenborstel met, slimme opzetborstel

Gebruiksgemak

Compatibel met handvat: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Vervangingsherinnering: Altijd de beste

resultaten, herinneringsicoon gaat branden

Handvat: Slank, ergonomisch design

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

14 dagen***

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

* meer dan een handtandenborstel

* * vergeleken met DiamondClean

* ** gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten

per dag
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