
Zalety szczoteczek sonicznych 
Philips Sonicare

Szczoteczki soniczne 
Philips

Który model jest dla Ciebie? 

Czy wiesz, że…

Szczoteczka soniczna została zaprezentowana po raz pierwszy  
w 1992 roku na zjeździe periodontologicznym na Florydzie przez  
inżyniera Davida Giuliani, który nad nową technologią pracował  
wspólnie z profesorami Uniwersytetu Waszyngtońskiego od 1987  
roku. 

Philips Sonicare 
Prestige 9900

Jedyna szczoteczka soniczna, która  
wyczuwa twój styl szczotkowania 
i samodzielnie adaptuje swoje  
ustawienia do Ciebie (technologia SenseIQ)

Technologia BrushSync  
- automatyczne łączenie 
główki ze szczoteczką

Przypomnienie o wymianie  
końcówki

5 programów czyszczenia  
i 3 poziomy intensywności

Współpraca z aplikacją 
Philips Sonicare ze sztuczną 
inteligencją (AI)

Współpraca z aplikacją mobilną

Technologia Smart Sensor  
- czujnik chroniący zęby i dziąsła 
przed nadmiernym naciskiem 
podczas szczotkowania

Technologia BrushSync  
- końcówka łączy się ze szczoteczką  
i automatycznie włącza dedykowany 
program czyszczenia

Przypomnienie o wymianie  
końcówki

4 programy czyszczenia  
i 3 poziomy intensywności

Philips Sonicare  
Diamond Clean 9000

Technologia Smart Sensor -  
czujnik  siły nacisku informujący o zbyt 
mocnym szczotkowaniu

Technologia BrushSync  
- główki szczoteczki wybierają optymalny 
 program i poziom intensywności

Przypomnienie o wymianie  
końcówki

3 programów czyszczenia  
i 3 poziomy intensywności

Philips Sonicare  
Protective Clean 6100

Technologia Smart Sensor 
- sygnał dźwiękowy informujący o zbyt 
 mocnym nacisku na dziąsła

Technologia BrushSync - 
 automatyczne dopasowanie programu 
 do główki szczoteczki

Przypomnienie o wymianie  
końcówki

3 programy czyszczenia  
i 1 poziom intensywności

Philips Sonicare 
Protective Clean 5100

SenseIQ

AI

Najbardziej zaawansowana 
technologia soniczna*

Najbardziej zaawansowana technologia  
soniczna Philips Sonicare rekomendowana 
przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne*

Skuteczne czyszczenie za każdym razem, nawet  
jeśli technika mycia zębów nie jest doskonała

Bezpieczne szczotkowanie wrażliwych miejsc,  
aparatów ortodontycznych i wypełnień

Do 20x mniej płytki bakteryjnej

Do 15 razy zdrowsze zęby

Redukcja do 100% przebarwień

* Od Philips Sonicare.

**

***

****

** W porównaniu do szczoteczki manualnej z końcówką A3 Premium All-in-One; w programie 
czyszczenia Clean. 
*** W porównaniu do szczoteczki manualnej; w ciągu 6 tygodni z końcówką A3 Premium All-in-One; 
w programie czyszczenia Clean. 
**** W badaniu laboratoryjnym i w porównaniu do szczoteczki manualnej; w programie czyszczenia 
Clean. 
 

https://www.philips.pl/c-e/blog/higiena-jamy-ustnej/urzadzenia/porownanie-szczoteczek-sonicznych.html

