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DiamondClean Smart
DiamondClean 
Nové generace

DiamondClean 
Nové generace Deal Pack

Typové označení
HX9917/88 (bílá)
HX9917/89 (černá)

HX9911/27 (bílá)
HX9911/09 (černá)
HX9911/29 (růžová)
HX9911/94 (rose gold)

HX9914/57

Vlastnosti

Frekvence
až 62 000 pohybů kartáčku  

za minutu
až 62 000 pohybů kartáčku  

za minutu
až 62 000 pohybů kartáčku  

za minutu

Počet režimů 4 4 4

Názvy režimů
Clean, White+, Deep Clean+,  

Gum Health
Clean, White+, Deep Clean+,  

Gum Health
Clean, White+, Deep Clean+,  

Gum Health

Nastavení intenzity 3 3 3

Cestovní pouzdro nabíjecí

Nabíjecí sklenice / základna sklenice sklenice sklenice a základna

Tlakový senzor

Aplikace pro čištění zubů plná verze odlehčená verze odlehčená verze

Počet kartáčkových hlavic 2 1 2

Názvy kartáčkových hlavic
Prestige, 

Premium Gum Care
Premium Plaque  

Defense
Premium Plaque Defense černá, 

Premium Plaque Defense bílá

Philips Sonicare

DiamondClean
Náš nejlepší zubní kartáček s inteligentními 
senzory tlaku, pohybu a polohy pro šetrnou péči 
o zuby, dásně a jazyk.

HX9917/88 DiamondClean Smart

4 režimy čištění: Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health

3 nastavení intenzity: Díky třem intenzitám si můžete 
vybrat mezi vyšším nastavením pro intenzivní vyčištění 
a nižším nastavením pro citlivé zuby a dásně. 

Technologie inteligentních senzorů 
Tlakový senzor: upozorní vás v případě, že na kartáček 
budete příliš tlačit. Polohový senzor*: budete vždy vědět, 
kde jste si zuby již vyčistili a kde ne. Pohybový senzor*: 
bude vás navádět tak, abyste změnili tlak při čištění.  
Brush sync: senzor výměny a rozpoznání hlavice. 

Péče o dutinu ústní

*Pouze u DiamondClean Smart
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ProtectiveClean 
Complex Care

ProtectiveClean 
Plaque Defense

Typové označení HX6483/52
HX6803/04 (modrá)
HX6806/04 (růžová)

Vlastnosti

Frekvence
až 62 000 pohybů kartáčku  

za minutu
až 62 000 pohybů kartáčku  

za minutu

Počet režimů 2 1

Názvy režimů Clean, GumCare Clean

Nastavení intenzity 3 2

Cestovní pouzdro

Počet nabíječek 1 1

Tlakový senzor

Počet kartáčkových hlavic 3 1

Názvy kartáčkových hlavic
Premium Plaque Defense,  

Premium Gum Care,  
Optimal White Mini

Optimal Plaque Defense

Zlepšuje zdraví dásní až o 100 % oproti 
manuálnímu kartáčku 

HX6483/52 ProtectiveClean Complex Care

Tlakový senzor 
Nemusíte si všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačíte, 
ale váš kartáček ano. Pokud začnete na dásně vyvíjet 
příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk 
jako připomínku, že máte tlak zmírnit. 

Režimy čištění 
Režim Clean se stará o vynikající čištění, zatímco režim 
Gum Care prodlouží čištění o jednu minutu při nižším 
výkonu pro jemnou masáž dásní.

Péče o dutinu ústní

Philips Sonicare

ProtectiveClean

Exkluzivně 
v ordinacích

ProtectiveClean 
Plaque Defense s pouzdrem

ProtectiveClean 
Plaque Defense dvojbalení

ProtectiveClean 
Plaque Defense se 2 hlavicemi

Typové označení HX6807/28 HX6800/35 HX6807/51

Frekvence
až 62 000 pohybů kartáčku  

za minutu
až 62 000 pohybů kartáčku  

za minutu
až 62 000 pohybů kartáčku  

za minutu

Počet režimů 1 1 1

Názvy režimů Clean Clean Clean

Nastavení intenzity 2 2 2

Cestovní pouzdro 2

Počet nabíječek 1 1 1

Tlakový senzor

Počet kartáčkových hlavic 1 2 2

Názvy kartáčkových hlavic Optimal White Standard InterCare Optimal White Standard

Péče o dutinu ústní

Exkluzivně 
v ordinacích

Exkluzivně 
v ordinacích

Mgr. Petr Hradecký
Česko
T: +420 773 772 656
E: petr.hradecky@philips.com

Erika Poskonková
Morava a Slezsko
T: +420 770 110 859
E: erika.poskonkova@philips.com

Poštovné při platbě dobírkou: 150 Kč vč. DPH. Bez dobírky: 130 Kč vč. DPH. Při objednávce nad 2.000 Kč vč. DPH doprava zdarma! 
V ceně každého elektrického kartáčku je zahrnut recyklační příspěvek ve výši 2,90 Kč/ks bez DPH (3,51 Kč/ks včetně DPH).
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For Kids

Typové označení
HX6322/04 (modrá)
HX6352/42 (růžová)

Vlastnosti

Frekvence
až 62 000 pohybů kartáčku  

za minutu

Režimy 2

Názvy režimů 3+ let, 7+ let

Trnová nabíječka

Tlakový senzor

Cestovní pouzdro

Aplikace pro čištění zubů

8 samolepek

Počet kartáčkových hlavic 2

Název kartáčkových hlavic
Sonicare for Kids Standard, 

Sonicare for Kids Mini

Skvělý začátek zdravých návyků na celý život.

HX6322/04 Philips Sonicare pro děti

Interaktivní zábava a technologie Philips Sonicare 
Aplikace Philips Sonicare For Kids se synchronizuje se 
sonickým zubním kartáčkem vašeho dítěte a formou 
hry podporuje výuku správné techniky čištění zubů a 
dásní. Výukový rádce motivuje děti k tomu, aby si zuby 
čistily déle a lépe. Každé čištění začíná jednoduchými 
obrazovými pokyny, jak to dělat správně. 

Přizpůsobeno dětem 
2 režimy: od 3 let, od 7 let 
2 pogumované hlavice: ForKids Standard a Mini 
8 vyměnitelných samolepek 

Pomáhá vytvářet celoživotní zdravé návyky 
KidTimer a KidPacer pro celoživotní správné návyky 
při čištění. Zábavné výměnné nálepky umožňují 
přizpůsobení kartáčku. Design Multigrip umožňuje 
pohodlné uchopení dětem i dospělým. 2 dětem 
přizpůsobené výkonové režimy zaručí jemné a účinné 
čištění. 

Péče o dutinu ústní

Aplikace zdarma ke stažení. 
Dostupná i v ČJ.

Philips Sonicare

for Kids

Pro Results

Typové označení
HX3673/11 (růžová)
HX3673/13 (bílá)
HX3673/14 (černá)

Vlastnosti

Frekvence
až 31 000 pohybů kartáčku  

za minutu

Režimy 1

Názvy režimů Clean

Trnová nabíječka

Tlakový senzor

Cestovní pouzdro

8 samolepek

Počet kartáčkových hlavic 1

Název kartáčkových hlavic Pro Results

Skvělý do začátku.

HX3673/11  Philips Sonicare vhodný pro začátečníky se sonickou 
technologií a pro děti od 12 let

Tlakový senzor
Nemusíte si všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačíte,
ale váš kartáček ano. Pokud začnete na dásně vyvíjet
příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk
jako připomínku, že máte tlak zmírnit.

Funkce SmarTimer a QuadPacer 
2minutový časovač SmarTimer a 30sekundová funkce 
QuadPacer vám pomohou, abyste si zuby čistili 
doporučenou dobu a ve všech částech úst a dosáhli 
jste tak důkladného vyčištění.

Péče o dutinu ústní

Philips Sonicare

pro začátečníky

(s USB koncovkou)
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Výkonná ústní sprcha odstraňuje až 99,9 % 
zubního plaku a nečistot z mezizubních prostor, 
bočních plošek zubů a linie dásní. Technologie 
PulseWave vás navede od zubu k zubu.  
Pro nejlepší výsledky používejte 2x denně.

HX3911/40 Ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser

4 režimy: Clean, Deep Clean,
Sensitive a Massage
10 nastavení intenzity

O 130 % účinnější
než mezizubní kartáček.

Tryska s technologií QuadStream
vyčistí až 9x více čištěného povrchu.*

*Než podobné přístroje s jednoproudou technologií

Péče o dutinu ústní

Ústní sprcha 
Power Flosser

Přenosná ústní sprcha
Power Flosser

Typové označení HX3911/40
HX3806/31 (bílá) 
HX3806/33 (černá)

Vlastnosti

Tlak vody
Max. tlak při intenzitě 10: 13 barů (188,5 PSI)

S poklesem intenzity o 1 stupeň  
klesá tlak cca o 1 bar

Nejvyšší intenzita: 10 barů (140 PSI)
Střední intenzita: 8 barů (116 PSI)
Nejnižší intenzita: 5 barů (72 PSI)

Režimy 4 2

Názvy režimů
Clean, Deep Clean,

Sensitive a Massage
Clean, Deep Clean

Nastavení intenzity 10 3

Cestovní obal

Počet trysek 4 2

Názvy trysek
2 trysky QuadStream 

2 trysky Standard
QuadStream, Standard

Pouzdro na trysky

Philips Sonicare

mezizubní hygiena

Komplexní péče pro váš úsměv

HX3866/41 

Ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser

2 režimy: Clean, Deep Clean
3 nastavení intenzity

O 130 % účinnější
než mezizubní kartáček.

Tryska s technologií QuadStream
vyčistí až 9x více čištěného povrchu.*

Péče o dutinu ústní

Přenosná ústní sprcha
Power Flosser

Typové označení HX3866/41

Vlastnosti

Tlak vody
Nejvyšší intenzita: 10 barů (140 PSI)

Střední intenzita: 8 barů (116 PSI)
Nejnižší intenzita: 5 barů (72 PSI)

Režimy 2

Názvy režimů Clean, Deep Clean

Nastavení intenzity 3

Cestovní obal

Počet trysek 2

Názvy trysek QuadStream, Standard

Pouzdro na trysky

Philips Sonicare 

Kombo ústní sprchy  
a sonického kartáčku

Philips Sonicare DiamondClean Smart

4 režimy čištění: Clean, White+, Deep Clean+, 
Gum Health

3 nastavení intenzity: Díky třem intenzitám si můžete 
vybrat mezi vyšším nastavením pro intenzivní vyčištění 
a nižším nastavením pro citlivé zuby a dásně. 

DiamondClean 
Nové generace

Typové označení HX3866/41

Vlastnosti

Frekvence
až 62 000 pohybů kartáčku  

za minutu

Počet režimů 4

Názvy režimů
Clean, White+, Deep Clean+,  

Gum Health

Nastavení intenzity 3

Cestovní pouzdro nabíjecí

Nabíjecí sklenice / základna sklenice

Tlakový senzor

Aplikace pro čištění zubů odlehčená verze

Počet kartáčkových hlavic 1

Názvy kartáčkových hlavic
Premium Plaque  

Defense

*Než podobné přístroje s jednoproudou technologií
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Model Velikost Kód Ks

Sensitive 
Dásně a citlivost.

Standard 
HX6052/07 2

HX6054/07 4

ProResults  
Pro běžné čištění.

Standard 

HX6012/07 2

HX6014/07 4

HX6018/07 8

InterCare  
Vhodná pro mezerovitý chrup, parodontitidu  
a otevřené mezizubní prostory.

Standard
HX9002/10 2

HX9004/10 4

Optimal White 
Dokonalé odstranění pigmentací.  
Vhodné také v průběhu bělení zubů.

Mini HX6074/27    4

Standard

HX6062/10 2

HX6062/13 (černé) 2

HX6064/10 4

HX6064/11 (černé) 4

HX6068/12 8

HX6068/13 (černé) 8

ForKids 
Pro dětského pacienta a jeho rostoucí chrup.  
Mini hlavice pro děti ve věku 3 až 6 let.  
Standard hlavice pro děti od 7 let.

Mini
HX6032/33 2

HX6034/33 4

Standard
HX6042/33 2

HX6044/33 4

Optimal Plaque Defense 
Efektivní odstraňování zubního plaku.

Midi HX9022/10 2

Premium Plaque Defense 
Vhodné pro pacienty, kteří neovládají správnou techniku 
čištění. Důkladné čištění. Parodontitida.

Standard

HX9042/17 2

HX9044/17 4

HX9044/33 (černé) 4

Premium Gum Care 
Citlivost při zánětu dásní a parodontitidě, viklavost zubů, 
defekty skloviny, protetické práce a implantáty.

Standard

HX9052/17 2

HX9054/17 4

HX9054/33 (černé) 4

Prestige 
Prémiové čištění. Efektivní odstraňování vyzrálého  
zubního plaku. Využití také u parodontitidy  
a odstraňování pigmentací.

Standard

HX9092/10 2

HX9092/11 (černé) 2

TongueCare+ 
Hlavice na čištění jazyka.

Bílé HX8072/01 2

Černé HX8072/11 2

Trysky pro ústní sprchu Philips Sonicare 
Pro nejlepší výsledky doporučujeme vyměnit trysky 
každých 6 měsíců.

Bílé HX3062/00 2

Péče o dutinu ústní Kartáčkové hlavice a příslušenství

Optimal Plaque Defense Midi
• běžné čištění plaku

• jemnější vlákna

• jako alternativu lze použít hlavici ProResults

For Kids Mini
• For Kids Mini pro děti od 3 let

dostupné i ve velikosti Standard pro děti od 7 let

Premium Plaque Defense
• parodontitida • odhalené kořeny • důkladné čištění

• pro pacienty, kteří neovládají správnou techniku čištění

InterCare Standard
• mezerovitý chrup • parodontitida

• otevřené mezizubní prostory

Premium Gum Care
•  citlivost při zánětu dásní a parodontitidě • viklavost zubů

• defekty skloviny • citlivé zubní krčky

• protetické práce a implantáty

Prestige
•  nadměrné množství plaku • parodontitida • důkladné čištění

• pro pacienty, kteří neovládají správnou techniku čištění

Sensitive
• citlivost při zánětu dásní a parodontitidě • viklavost zubů

• viklavost zubů • defekty skloviny • citlivé zubní krčky 

• protetické práce a implantáty

TongueCare+
•  každodenní čištění povrchu jazyka hluboko mezi papilami

Optimal White Standard
•  odstranění pigmentací • leštění zubů

• v průběhu bělení zubů •  běžné čištění

Optimal White Mini
•  odstranění pigmentací • leštění zubů

• v průběhu bělení zubů •  pečlivé běžné čištění
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Rychlé, šetrné. Flexibilní dobělování.
Vhodné pro citlivé zuby a pro náročná zabarvení.

Philips Zoom

Kombinované bělení
Ordinační fáze + domácí fáze

Péče o zuby

Domácí bělení Philips Zoom NiteWhite® Domácí bělení Philips Zoom DayWhite®

Typové označení ZNWEF1006 ZDWEF1011

Vlastnosti

Počet aplikací 3 ks - 9 aplikací 6 ks - 18 aplikací

Obsah balení:
3 ks 2,4 ml stříkačky

návod pro pacienta a zubaře

6 ks 2,4 ml stříkačky
EVA fólie

krabička na nosič
vzorník barev

návod pro pacienta a zubaře

Aktivní bělící složka karbamidperoxid vodíku peroxid vodíku

ZOOM WhiteSpeed Whitening LED Accelerator Accelerator Full System Kód Ks

ZOOM Lampa pro ordinační bělení

Balení obsahuje: hlava lampy WhiteSpeed LED Accelerator; rameno, stojan 
s řídící jednotkou a pojízdný podstavec, 1ks ochranných brýlí, sáček s 
malými součástkami (imbusový klíč, šroub, šroub s knoflíkem, bezpečnostní 
podložky), uživatelský manuál.

Variabilní intenzita světla: 3 nastavení. Nejvyšší intenzita světla se používá 
pro maximální zesvětlení, nízká intenzita pro maximální pohodlí a snížení 
citlivosti. Intenzita světla může být upravena kdykoliv během bělicího 
procesu, i v průběhu sezení. Doporučujeme začínat na nejvyšší úrovni. 

Intenzita světla: 50 - 190mW/cm2. Dlouhá životnost světelného zdroje: až 
50 000 hodin používání. Lampa produkuje viditelné modré světlo, které je 
dokonale pohlcováno chromoforem. Ten má žluté zabarvení a je na opačné 
straně barevného spektra. Vlnový rozsah 400 - 505 nm. Vyšší intenzita 
světla: o 100 % vyšší intenzita světla než nejbližší konkurenční lampa. 

Zlepšená ergonomie: štíhlý design, úchyty pro namotání kabelu, moderní 
protizávaží. Výška: 136cm ; Váha: 11kg 

ZME3000 1

ZOOM! Sada pro kombinované bělení 6% H2O2 Kód Ks

ZOOM! Sada pro kombinované bělení 6% H2O2  
s domácím nočním bělením NiteWhite® ACP - 16% karbamidperoxid

Sada obsahuje:  
2× balení sady pro ordinační fázi bělení 
(2 listy EVA fólie, optický pozicionér, retraktor IsoPrep, plato s materiálem 
k ošetření, 2 bělící gely 2,4 ml stříkačky s 6% PV, 2 tampóny s alkalickým 
urychlovačem bělení, 2 ochranné roušky pro pacienta, 6 gázovacích 
tampónů, 1 Liquidam Dental Dam, 2,9 g, kovové a plastové kanyly 2 vatové 
válečky, 1 chirurgická odsávací savka, 1 olej s vitamínem E - 0,43 g, štětec)

2× balení domácího bělení 
(2 gely 2,4 ml stříkačky s 16% KP, míchací aplikační kanyla, krabička 
na nosič, návod k použití pro pacienty)

ZME2691 1

ZOOM! Sada pro kombinované bělení 6% H2O2  
s domácím denním bělením DayWhite® ACP - 6% peroxid vodíku

Sada obsahuje:  
2× balení sady pro ordinační fázi bělení 
(2 listy EVA fólie, optický pozicionér, retraktor IsoPrep, plato s materiálem 
k ošetření, 2 bělící gely 2,4 ml stříkačky s 6% PV, 2 tampóny s alkalickým 
urychlovačem bělení, 2 ochranné roušky pro pacienta, 6 gázovacích 
tampónů, 1 Liquidam Dental Dam, 2,9 g, kovové a plastové kanyly 2 vatové 
válečky, 1 chirurgická odsávací savka, 1 olej s vitamínem E - 0,43 g, štětec)

2× balení domácího bělení 
(2 gely 2,4 ml stříkačky s 6% PV, míchací aplikační kanyla, krabička 
na nosič, návod k použití pro pacienty)

ZME2692 1

Příslušenství Kód Ks

.040 EVA fólie 12ks 15-1638 1

Relief ACP gel je jedinečným řešením pro pacienty trpící citlivými zuby. Kód Ks

Relief ACP gel  
Aktivní složky: dusičnan draselný, fluorid sodný,  
amorfní kalcium fosfát (ACP)

Balení obsahuje: 
- 2,4 g stříkačka/y Relief ACP gelu v uvedeném počtu kusů 
- návod pro pacienta a zubaře

PVE1620S 1

PVE1602 4

PVE1620 24

Philips Zoom

Domácí bělení

Domácí bělení Philips Zoom je jediným systémem 
domácího bělení, který v sobě kombinuje sílu 
ACP, dusičnanu draselného a fluoridu, čímž nabízí 
nesrovnatelnou ochranu zubní skloviny a úlevu
citlivým zubům.

Domácí bělení Philips Zoom NiteWhite®

Domácí bělení Philips Zoom DayWhite®

Aktivní bělící složkou je karbamidperoxid vodíku, který se rozkladá déle 
a je proto vhodnější pro noční bělení.
Přípravek je vhodný pro pacienty, kteří preferují nošení nosičů s příprav-
kem v noci . Je potřebné dodržet aplikaci v délce 4–6 hodin či přes noc.

Aktivní bělící složkou je peroxid vodíku.
Přípravek je doporučován pacientům, kteří preferují nošení nosičů  
s bělicím přípravkem během dne. DayWhite® je vhodný pro všechny 
odstíny zubů s výjimkou šedavého zabarvení.

Dlouhodobá 
účinnost

Rychlá reakce

AMORFNÍ
KALCIUM
FOSFÁT

DUSIČNAN 
DRASELNÝ

FLUORIDY

Účinné látky:

2×

2×
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Trial produkty pro pacienty v zubních ordinacích Kód

Zkušební sada pro pacienty zubních ordinací

Sada obsahuje:  
1x sonický kartáček ProtectiveClean 4700 Complex Care, 
60 testovacích kartáčkových hlavic, 60 ochranných sáčků

2 režimy: Clean a Gum Care

3 intenzity

60 hlavic: 30 Premium Gum Care a 

30 Premium Plaque Defense

1 nabíječka

Určeno pouze pro použití v ordinaci (není určeno pro další prodej)

HX6481/50

Sada náhradních zkušebních hlavic pro zubní ordinace

Sada obsahuje 60 hlavic: 30 Premium Gum Care a  
30 Premium Plaque Defense

Určeno pouze pro použití v ordinaci (není určeno pro další prodej)

HX6481/60

Trial produkty pro odborníky ve stomatologii Kód Cena 

Ústní sprcha Philips Sonicare Trial   
Domácí přístroj pro mezizubní hygienu 

Odstraní až 99,9 % zubního plaku a nečistot  
Až o 130 % účinnější než klasický mezizubní kartáček

4 režimy: Clean, Deep Clean+, Sensitive a Massage  
10 nastavení intenzity

2 trysky: 1 tryska QuadStream a 1 tryska Standard
1 úložné pouzdro na trysky

HX3904/30

DiamondClean Smart Trial - White

5 režimů: Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health, TongueCare+ 
3 nastavení intenzity

Tlakový senzor, polohový senzor, pohybový senzor 
Upozornění na nutnost výměny hlavice

Možnost sledování průběhu čištění pomocí aplikace  
v chytrém telefonu

3 hlavice: Premium Plaque Defense, Premium Gum Care  
a TongueCare+

Nabíjecí základna

HX9944/13

ProtectiveClean Plaque Defense

1 režim: Clean 
2 nastavení intenzity

Tlakový senzor

Upozornění na nutnost výměny hlavice

3 hlavice: Premium GumCare, InterCare Standard a Optimal White Mini

1 nabíječka

HX6848/98

Péče o dutinu ústní

Trial produkty
Objednání je možné pouze u obchodního zástupce po absolvování instruktáže a edukace o technologii 
Sonicare. Produkty nejsou určené k dalšímu prodeji.

Exkluzivně 
v ordinacích

Exkluzivně 
v ordinacích

Exkluzivně 
v ordinacích

Exkluzivně 
v ordinacích

Exkluzivně 
v ordinacích

Mgr. Petr Hradecký
Česko
T: +420 773 772 656
E: petr.hradecky@philips.com

Erika Poskonková
Morava a Slezsko
T: +420 770 110 859
E: erika.poskonkova@philips.com

Poštovné při platbě dobírkou: 150 Kč vč. DPH. Bez dobírky: 130 Kč vč. DPH. Při objednávce nad 2.000 Kč vč. DPH doprava zdarma! 
V ceně každého elektrického kartáčku je zahrnut recyklační příspěvek ve výši 2,90 Kč/ks bez DPH (3,51 Kč/ks včetně DPH).
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