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Do 15x 
zdrowsze dziąsła3)

Do 100% 
mniej przebarwień4)

Do 20x mniej 

płytki bakteryjnej2)

Najbardziej zaawansowana soniczna 
technologia czyszczenia1 od Philips Sonicare 
to wyjątkowo skuteczne czyszczenie i delikatność dla dziąseł, 
za każdym razem, nawet jeśli technika mycia zębów nie jest doskonała. 

Czyszcząca siła aż 62 000 ruchów Philips Sonicare na minutę 
to unikalne połączenie:
- dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę 
  bakteryjną
- szerokich ruchów wymiatających włókien końcówki, które skutecznie 
  usuwają już rozbitą płytkę.
Poczuj moc mikrobąbelków wtłaczanych głęboko w przestrzenie 
międzyzębowe, trudno dostępne miejsca oraz wzdłuż linii dziąseł, 
powstałych pod wpływem dynamicznych ruchów włókien Philips Sonicare.

Skuteczność czyszczenia i delikatność 
dla dziąseł Philips Sonicare 
zawdzięcza także samym końcówkom, których unikalny kształt 
oraz specjalistyczne włókna zostały zaprojektowane we współpracy 
z dentystami, co zapewnia lepsze pokrycie zęba i dotarcie do przestrzeni 
międzyzębowych. 

Zaawansowana soniczna technologia czyszczenia Philips Sonicare 
to rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych. 

Rezultaty udowodnione 
w badaniach klinicznych

20
LATD

O
Ś W I A D C Z E NIA

 

20 lat doświadczenia w rozwoju
zaawansowanej sonicznej technologii

czyszczenia Philips Sonicare

Numer 1 szczoteczka soniczna
rekomendowana przez dentystów

na świecie5

Najbardziej 
zaawansowana 
soniczna technologia 
czyszczenia1

1) Od Philips Sonicare; Philips Sonicare Prestige 9900.
2) W porównaniu do szczoteczki manualnej z końcówką A3 Premium All-in-One; w programie czyszczenia Clean
3) W porównaniu do szczoteczki manualnej; w ciągu 6 tygodni z końcówką A3 Premium.
4) W badaniu laboratoryjnym i w porównaniu do szczoteczki manualnej; w programie czyszczenia Clean. All-in-One; w programie czyszczenia Clean.
5) Na podstawie badania na próbie ponad 4500 dentystów i higienistek przeprowadzonego w 2018r. przez Priorities research w USA, Kanadzie, Niemczech, 
Wielkiej Brytani, Holandii, Japonii, Czechach, Rosji i Chinach.

Soniczne szczoteczki do zębów



Philips Sonicare Prestige 9900

Model HX9992/11 
HX9992/12

Dane techniczne
Inteligentna technologia SenseIQ Tak, wyjątkowe rezultaty dzięki kompleksowej pielęgnacji dopasowanej do Ciebie
Programy czyszczenia 5 (Clean, White+,  Gum Care, Deep Clean+, Sensitive)
Poziom intensywności 3 (niska, średnia, wysoka)
Czujnik siły nacisku Tak (Wibracje, Ring LED)
Zaawanowany timer (SmarTimer, QuadPacer) Tak (2 min. / 20 sek.)
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki Tak

Aplikacja na telefon Tak, indywidualne porady podczas szczotkowania, szczegółówy raport z każdego dnia roku, 
mapa jamy ustnej 3D

Akcesoria w zestawie Najbardziej zaawansowana końcówka A3 Premium All-in-One, Stylowe etui podróżne z funkcją ładowania 
USB, Kabel USB-C do ładowania, Elegancka podstawa ładująca

Czas pracy baterii Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu
Nazwa końcówek A3 Premium All-in-One
Zasilanie Akumulatorowe

Wyjątkowe czyszczenie 
dopasowane do Ciebie dzięki 
technologii SenseIQ
Nasza najbardziej zaawansowana szczoteczka zawsze 
rozumie Twoje potrzeby. Wyczuwa Twoją technikę 
szczotkowania i dopasowuje się do Ciebie w czasie 
rzeczywistym.

Pierwsza szczoteczka, która dopasowuje się 
do Ciebie1) dzięki inteligentnej technologii SenseIQ
- wyczuwa, 
- dopasowuje się, 
- pielęgnuje 
Do 100x na sekundę wyczuwa Twoją technikę szczotkowania: 
ruch, siłę nacisku, stopień pokrycia, czas oraz częstotliwość.
Dopasowuje pracę szczoteczki indywidualnie do Twojej 
techniki mycia zębów. Osiąga wyjątkowe rezultaty dzięki 
kompleksowej pielęgnacji dopasowanej do Ciebie.

HX9992/12

Nowa aplikacja mobilna Philips Sonicare                
ze sztuczną inteligencją (AI)
Otrzymuj instruktaż oraz indywidualne wskazówki podczas 
szczotkowania w oparciu o zaawansowaną mapę jamy ustnej.

Intuicyjny przycisk OneTouch 
Minimalistyczny design sprawia, że wystarczy jedno 
dotknięcie, aby zacząć szczotkowanie. Szczoteczka 
wyłączy się automatycznie. 

Dowiedz się 
więcej

Szczoteczka soniczna 
rekomendowana
przez Polskie Towarzystwo 
Stomatologiczne2)

1) Od Philips Sonicare; Philips Sonicare Prestige 9900; dopasowuje pracę szczoteczki
2) Dla modeli: Philips Sonicare Prestige 9900, 2022 r.

Philips Sonicare Prestige 9900

Soniczne szczoteczki do zębów



Philips Sonicare Diamond Clean 
Smart 9400 Philips Sonicare Diamond Clean 9000

Model HX9917/89 
HX9917/88

HX9911/09 
HX9911/27 
HX9911/94

Zestaw szczoteczek sonicznych 
HX9914/57 
HX9914/55

Dane techniczne
Inteligentna technologia SenseIQ Nie Nie

Programy czyszczenia 4 (Clean, White+,  Gum Care, 
Deep Clean+) 4 (Clean, White+,  Gum Care, Deep Clean+)

Poziom intensywności 3 (niska, średnia, wysoka) 3 (niska, średnia, wysoka)
Czujnik siły nacisku Tak (Wibracje, Ring LED) Tak (Wibracje, Migająca ikona wymiany końcówki)
Zaawanowany timer 
   (SmarTimer, QuadPacer) Tak (2 min. / 20 sek.) Tak (2 min. / 20 sek.)

BrushSync - przypomnienie 
o wymianie końcówki Tak Tak

Aplikacja na telefon
Tak, szczegółowy raport z sesji 

mycia zębów 
przy włączonej aplikacji

Tak, szczegółowy raport z sesji mycia zębów 
przy włączonej aplikacji

Akcesoria w zestawie

Stylowe etui podróżne z funkcją 
ładowania USB 

Stylowa szklanka z funkcją ładowania 
Zapasowa końcówka A3 

Premium All-in-One

Stylowe etui podróżne z funkcją 
ładowania USB 

Stylowa szklanka z funkcją ładowania

Stylowe etui podróżne 
z funkcją ładowania USB 

Stylowa szklanka z funkcją ładowania 
2x DiamondClean 9000 

2x końcówki C3 Premium 
Plaque Defense

Czas pracy baterii Aż do 2 tygodni pracy 
na jednym ładowaniu Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu

Nazwa końcówek A3 Premium All-in-One, G3 Premium 
Gum Care C3 Premium Plaque Defence

Zasilanie Akumulatorowe Akumulatorowe

Czystsze zęby i zdrowsze dziąsła
Szczoteczka soniczna z aplikacją
Najbardziej zaawansowana soniczna technologia czyszczenia Philips 
Sonicare to wyjątkowo skuteczne czyszczenie i delikatność dla dziąseł, 
za każdym razem, nawet jeśli technika mycia zębów nie jest doskonała. 

HX9917/89 Philips DiamondClean Smart 9400

Elegancka szklanka z funkcją ładowania indukcyjnego
Wystarczy umieścić szczoteczkę w eleganckiej szklance a natychmiast  
zacznie się ładować. Indukcyjna szklanka ładująca zapewnia estetyczny 
wygląd oraz komfort użytkowania.

4 programy, 3 poziomy intensywności
Wybierz najlepszą kombinację programu i intensywności. 
Regulacja intensywności czyszczenia dopasowana do Twoich potrzeb. 
Wybierz łagodniejszy lub mocniejszy poziom intensywności z trzech 
dostępnych opcji: niski, średni lub wysoki. 
Wybór programu zapewnia dokładne czyszczenie.
Clean - dla wyjątkowej czystości na co dzień
White+ - dla bielszych zębów (usuwa przebarwienia)
Gum Health - dla zdrowszych dziąseł
Deep Clean+ - dla głębokiego czyszczenia

Zdrowe nawyki z aplikacją mobilną   
Szczoteczka Soniczna DiamondClean Smart 9400 zapewnia wskazówki 
dotyczące poprawy i utrzymania zdrowych nawyków mycia zębów.   
Po połączeniu z aplikacją w telefonie raport postępu pomoże Ci  
śledzić i kontrolować rozwój w dbaniu o higienę jamy ustnej.

Dowiedz się 
więcej

2 pack
Czujnik siły nacisku 

Ring LED 2 pack

Soniczne szczoteczki do zębów



Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła
Bielsze zęby już po 1 tygodniu1)

Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe 
przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, 
że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia 
już po 1 tygodniu.

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Philips Sonicare ProtectiveClean 5100

Model HX6871/47 
HX6877/28

Zestaw szczoteczek 
HX6877/34

HX6850/47  
HX6859/29  
HX6851/53 
HX6856/29 
HX6857/28

Zestaw szczoteczek 
HX6851/34

Dane techniczne
Inteligentna technologia SenseIQ Nie Nie
Programy czyszczenia 3 (Clean, White,  Gum Care) 3 (Clean, White,  Gum Care)
Poziom intensywności 3 (niska, średnia, wysoka) 1 (standardowa)
Czujnik siły nacisku Tak (Wibracje) Tak (Wibracje)
Zaawanowany timer (SmarTimer, QuadPacer) Tak (2 min. / 30 sek.) Tak (2 min. / 30 sek.)
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki Tak Tak
Aplikacja na telefon Nie Nie

Akcesoria w zestawie

Etui, które świetnie 
sprawdzi się w podróży 

Standardowa ładowarka 
 2x końcówka W2 
Optimal White**

2x ProtectiveClean 
6100 

2x końcówki W2 
Optimal White 

2x Etui, które świetnie 
sprawdzi się 
w podróży 

Standardowa 
ładowarka

2x końcówka W2 
Optimal White*** 
Etui, które świetnie 

sprawdzi się 
w podróży 

Standardowa 
ładowarka

2x ProtectiveClean 5100 
2x końcówka W2 

Optimal White 
2x Etui, które świetnie 

sprawdzi się w podróży 
Standardowa ładowarka

Czas pracy baterii Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu
Nazwa końcówek W2 Optimal White W2 Optimal White
Zasilanie Akumulatorowe Akumulatorowe

Dowiedz się 
więcej

HX6871/47 Philips Sonicare ProtectiveClean 6100

Trzy programy, trzy poziomy intensywności
Ta szczoteczka oferuje trzy programy pracy i trzy poziomy intensywności, dzięki 
czemu pozwala dostosować szczotkowanie do własnych potrzeb. Program Clean 
to standardowy program do doskonałego czyszczenia zębów, program White jest 
idealny do usuwania przebarwień, a program Gum Care to dodatkowa minuta 
szczotkowania z mniejszą mocą, podczas której można delikatnie masować dziąsła. 

Czujnik siły nacisku
Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zbyt mocno, ale Twoja szczoteczka soniczna 
z czujnikiem siły nacisku na pewno to zarejestruje. Jeśli będziesz zbyt mocno 
naciskać na dziąsła, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, 
że należy szczotkować delikatniej.

Funkcja BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki
Wszystkie końcówki szczoteczki z czasem się zużywają. Nasza technologia 
BrushSync rejestruje, jak długo używasz końcówki szczoteczki i jak mocno 
szczotkujesz. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na rączce 
i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, 
że końcówka szczoteczki jest skuteczna.

1) W porównaniu z manualną szczoteczką ***Dla modelu HX6857/28: 1x końcówka W2 Optimal White.
**2x końcówka dla modelu HX6871/47. Dla modelu HX6877/28 1x końcówka w zestawie.

2 pack2 pack

Soniczne szczoteczki do zębów



Zaawansowana szczoteczka  
soniczna dla każdego
Technologia soniczna Philips Sonicare

Philips Sonicare 
ProtectiveClean 4500

Philips Sonicare 
ProtectiveClean 4500

Philips Sonicare 
ProtectiveClean 4300

Philips Sonicare 
ProtectiveClean 4300

Model

HX6830/44  
HX6836/24  
HX6839/28  
HX6830/53

Zestaw szczoteczek 
HX6830/35 

HX6803/04  
HX6800/44 
HX6807/24 
HX6800/63 
HX6806/04

Zestaw szczoteczek 
  HX6800/35  
  HX6807/35 

Dane techniczne

Inteligentna technologia SenseIQ Nie Nie
Programy czyszczenia 2 (Clean, White) 1 (Clean)
Poziom intensywności 1 (standardowa) 2 (niska, standardowa)
Czujnik siły nacisku Tak (Wibracje) Tak (Wibracje)
Zaawanowany timer (SmarTimer, 
QuadPacer) Tak (2 min. / 30 sek.) Tak (2 min. / 30 sek.)

BrushSync - przypomnienie 
o wymianie końcówki Tak Tak

Aplikacja na telefon Nie Nie

Akcesoria w zestawie
Standardowa ładowarka 

Etui, które świetnie 
sprawdzi się w podróży*

2x ProtectiveClean 4500 
2x końcówki W2 

OptimalWhite 
Standardowa ładowarka

Standardowa ładowarka

2x ProtectiveClean 4300 
2x końcówki InterCare** 

2x Etui, które świetnie 
sprawdzi się w podróży 

Standardowa ładowarka
Czas pracy baterii Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu
Nazwa końcówek W2 Optimal White C2 Optimal Plaque Defence
Zasilanie Akumulatorowe Akumulatorowe

HX6839/28 Philips Sonicare ProtectiveClean 4500

BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki
Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje końcówkę 
szczoteczki z rączką. Rączka i końcówka szczoteczki tworzą rozwiązanie pozwalające 
generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany końcówki.

Dokładne czyszczenie i usuwanie przebarwień
Niezależnie od tego, czy zależy Ci na usunięciu płytki nazębnej czy na naturalnie 
białym uśmiechu, mamy dla Ciebie rozwiązanie: program czyszczenia umożliwia 
doskonałe czyszczenie zębów, a program wybielania jest idealny do usuwania 
przebarwień.

Bezpieczeństwo i delikatność
Wbudowany czujnik automatycznie wykrywa siłę nacisku, ostrzega 
i automatycznie redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić Twoje dziąsła. 
Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu siły nacisku. 
7 na 10 osób potwierdziło, że ta funkcja pomogła im lepiej szczotkować zęby.

*W zestawie dla modeli HX6839/28 , HX6830/53
**Dla modelu HX6807/35: 2x końcówka W2 Optimal White. Dla modelu HX6800/35: 2x końcówka InterCare

Dowiedz się 
więcej

2 pack 2 pack 2 pack

Soniczne szczoteczki do zębów



Pożegnaj ręczną szczoteczkę 
Przywitaj technologię soniczną
Do 3 razy lepsze usuwanie płytki nazębnej1)

                       Philips Sonicare 3100 Philips Sonicare 2100

Model
HX3671/11    
HX3671/13    
HX3671/14    

HX3673/11 
HX3673/13 
HX3673/14

Zestaw szczoteczek 
HX3675/13 
HX3675/15

HX3651/13

Dane techniczne

Inteligentna technologia SenseIQ Nie Nie
Programy czyszczenia 1 (Clean) 1
Poziom intensywności 2 (niska, standardowa) 1 (standardowa)
Czujnik siły nacisku Tak (Wibracje) Nie
Zaawanowany timer (SmarTimer, QuadPacer) Tak (2 min. / 30 sek.) Tak (2 min. / 30 sek.)
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki Tak Nie
Aplikacja na telefon Nie Nie

Akcesoria w zestawie Kabel USB
Etui, które świetnie sprawdzi się w podróży*

2x Sonicare 3100 
2x Standardowa ładowarka 
2x końcówka C1 ProResult

Kabel USB

Czas pracy baterii Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu Aż do 2 tygodni pracy 
na jednym ładowaniu

Nazwa końcówek C1 ProResults C1 ProResult
Zasilanie Akumulatorowe Akumulatorowe

HX3671/13 Philips Sonicare 3100

Usuwanie płytki nazębnej
Dowiedziono klinicznie, że elektryczna szczoteczka Philips Sonicare 3100 
z zaawansowaną technologią soniczną oraz końcówką C1 ProResults 
usuwa do 3 razy więcej płytki nazębnej niż manualna szczoteczka do zębów. 
Usuwa płytkę nazębną z zębów i wzdłuż linii dziąseł. 

Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i QuadPacer
Zegar SmarTimer odliczający 2 minuty i QuadPacer odliczający 30 sekund 
wskazują zalecany czas czyszczenia poszczególnych obszarów jamy ustnej.

Czujnik siły nacisku
Wbudowany czujnik siły nacisku automatycznie reaguje, gdy zbyt mocno dociskasz 
szczoteczkę do zębów, ostrzega i redukuje drgania szczoteczki, pomagając chronić 
Twoje dziąsła. Szczoteczka emituje pulsujący dźwięk, który przypomina o zmniejszeniu 
siły nacisku. 7 na 10 osób potwierdziło, że ta funkcja pomogła im lepiej szczotkować zęby.

Dowiedz się 
więcej

1) W porównaniu do szczoteczki manualnej — zdrowsze zęby i dziąsła
*W zestawie dla modeli HX3673/11, HX3673/13, HX3673/14

2 pack 2 pack

Soniczne szczoteczki do zębów



Interaktywna szczoteczka 
soniczna — zabawa i lepsze 
szczotkowanie
Sposób na wyrobienie zdrowych nawyków 
szczotkowania na całe życie
Szczoteczka Philips Sonicare For Kids z funkcją Bluetooth współpracuje 
z interaktywną aplikacją, która pomaga dzieciom lepiej i dłużej szczotkować 
zęby. Dzieci świetnie się bawią, ucząc się prawidłowych technik czyszczenia 
zębów, które zapamiętają na całe życie.

For Kids

Model HX6352/42
HX6322/04

Dane techniczne
Inteligentna technologia SenseIQ Nie
Programy czyszczenia 1 (Clean)
Poziom intensywności 2 (niska, standardowa)
Czujnik siły nacisku Tak (Wibracje)
Zaawanowany timer (SmarTimer, QuadPacer) Tak (2 min. / 30 sek.)
BrushSync - przypomnienie o wymianie końcówki Tak
Aplikacja na telefon Tak, interaktywna aplikacja, która pomaga dzieciom lepiej i dłużej szczotkować zęby
Akcesoria w zestawie 2 końcówki (dla dzieci 3+  oraz 7+), Standardowa ładowarka, 8 kolorowych naklejek
Czas pracy baterii Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu
Nazwa końcówek Sonicare for Kids Standard, Sonicare for Kids Mini
Zasilanie Akumulatorowe

HX6352/42 Philips Sonicare For Kids

Szczoteczka przyszłości
Szczoteczka ma wbudowany moduł bluetooth, dzięki 
czemu może łączyć się z aplikacją mobilną na smartfonie lub 
tablecie. Dziecko poznaje interaktywnego bohatera aplikacji-
Sparkly’ego, który uczy jak prawidłowo myć zęby i motywuje 
najmłodszych do efektywnego dbania o higienę jamy ustnej 
i zdrowie zębów. Dzięki stworkowi i aplikacji dzieci uczą się 
zdrowych nawyków przez zabawę, a rodzice mogą sprawdzić 
postępy swoich pociech w panelu rodzica.

Skuteczność czyszczenia
Szczoteczka odmierzy 2 minuty zalecane przez dentystów, 
a co 30 sekund zawibruje, przypominając o przejściu 
do kolejnej ćwiartki.

Dobre nawyki od dziecka
Dzieci używające szczoteczki Philips Sonicare For Kids 
myją zęby dokładniej, dłużej i bardziej regularnie, dzięki 
bezpłatnej aplikacji edukacyjnej z sympatycznym bohaterem. 
Codzienne szczotkowanie stanie się ogromną frajdą 
i zdrowym nawykiem na całe życie.

Dowiedz się 
więcej

8 różnych naklejek pozwala 
dziecku na zmianę wyglądu 
szczoteczki, tak często 
jak ma na to ochotę.

Soniczne szczoteczki do zębów For Kids



F1 Standard nozzle HX3042/00
Użyj uniwersalnej nasadki do regularnego czyszczenia. 
Wykorzystuje ona pojedynczy strumień wody do usuwania 
zanieczyszczeń i dokładnego czyszczenia pomiędzy zębami.

F3 Quad Stream nozzle HX3062/00
Aby uzyskać optymalne i dokładne czyszczenie, użyj nasadki 
Quad Stream, która koncentruje wodę w czterech szerokich 
strumieniach między zębami i wzdłuż linii dziąseł.

Irygatory PowerFloss

Dowiedz się 
więcej

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000

Model HX3806/31  
HX3806/33

Dane techniczne
Programy czyszczenia 2 (Clean, DeepClean)
Poziom intensywności 3 (niska, średnia, wysoka)

Technologia QuadStream Końcówka Quad Stream rozdziela strumień wody na 4 strumienie, które pokrywają większy 
obszar między zębami i wzdłuż linii dziąseł

Technologia Pulse Wave Delikatne impulsy wody prowadzą od zęba do zęba w programie dokładnego czyszczenia
Zbiornik na wodę 250 ml (wystarcza na zalecane 60-sekundowe czyszczenie)

Akcesoria w zestawie
2 końcówki (F1 Standard, F3 Quad Stream) 

Torba podróżna 
Ładowarka USB

Czas pracy baterii Aż do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu

Nazwa końcówek F3 Quad Stream nozzle HX3062/00
F1 Standard nozzle HX3042/00

Zasilanie Akumulatorowe

Usuwa do 99% płytki 
nazębnej* w czyszczonych 
obszarach
Nowy standard w czyszczeniu przestrzeni 
międzyzębowych
Zaprojektowany, aby łatwo i szybko zapewnić głębokie czyszczenie 
w przestrzeniach pomiędzy zębami oraz wzdłuż linii dziąseł dla 
zdrowszego uśmiechu na lata.
*W badaniu in vitro. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych.

Technologia QuadStream
Unikalna końcówka QuadStream w kształcie litery X rozdziela 
strumień wody na 4 strumienie, które pokrywają większy obszar 
między zębami i wzdłuż linii dziąseł. Szybsze, dokładniejsze 
czyszczenie bez użycia nici dentystycznych. 
Do 8x większy obszar czyszczenia dzięki zaawansowanej 
technologii QuadStream2

Technologia Pulse Wave prowadzi Cię od zęba do zęba
Zaawansowana technologia PulseWave wykorzystuje krótkie 
pulsacje, aby prowadzić Cię od zęba do zęba dla pełnego 
czyszczenia.

HX3806/33

Zalety
Irygator doustny
Technologia Quad Stream Pulsacyjne fale wskazują kierunek ruchu

 Technologia Quad Stream

Unikalna końcówka Quad Stream w kształcie 
litery X rozdziela strumień wody na 4 
strumienie, które pokrywają większy obszar 
między zębami i wzdłuż linii dziąseł. Szybsze, 
dokładniejsze czyszczenie bez użycia nici 
dentystycznych.

Technologia Pulse Wave

Delikatne impulsy wody prowadzą od zęba do 
zęba w trybie dokładnego czyszczenia, dzięki 
czemu za każdym razem uzyskasz odpowiednią 
jakość czyszczenia.

2 tryby, 3 poziomy intensywności

Wybierz czyszczenie, które pasuje do Twojego 
uśmiechu. Tryb czyszczenia zapewnia ciągły 
strumień wody, co umożliwia skuteczne 
codzienne czyszczenie. Pulsowanie funkcji 
głębokiego czyszczenia zapewnia dokładniejsze 

czyszczenie. Poziom intensywności można 
wygodnie dostosować.

Pełne czyszczenie w 60 sekund

Uzyskaj dostęp do trudno dostępnych miejsc 
za pomocą nasadki 360 stopni, dzięki której 
możesz używać urządzenia w dowolnej pozycji. 
Pełne czyszczenie w zaledwie 60 sekund.

Ładowanie przez USB-C

Kabel ładowania USB-C korzysta z tego 
samego złącza, co większość telefonów 
komórkowych i tabletów. Jedno naładowanie 
wystarcza na 14 dni czyszczenia.

Zbiornik 250 ml

Pojemność zbiornika 250 ml wystarcza na 
zalecane 60-sekundowe czyszczenie. 

Wystarczy obrócić i zdjąć lub użyć bocznych 
drzwiczek, aby ułatwić napełnianie.

Technika niewymagająca wysiłku

Wystarczy skierować, nacisnąć i wyczyścić, aby 
uzyskać skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni 
między zębami. Skieruj końcówkę między zęby 
i wzdłuż linii dziąseł i pozwól, aby urządzenie 
zajęło się tym samo!

Standardowa końcówka do czyszczenia 
punktowego

Standardowa końcówka z jednym strumieniem 
zwiększa ciśnienie, które umożliwia 
czyszczenie punktowe i usuwanie resztek 
jedzenia w razie potrzeby.

HX3806/31 Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000

Technika niewymagająca wysiłku
Wystarczy skierować i nacisnąć, aby uzyskać skuteczniejsze 
czyszczenie przestrzeni między zębami. 
Skieruj końcówkę między zęby wzdłuż linii dziąseł i pozwól, 
aby urządzenie zajęło się tym samo! Pełne i dokładne czyszczenie 
już w 60 sekund1

1) W programie czyszczenia Clean.
2) porównaniu do zwykłej końcówki i wiodącego konkurenta; w badaniu in-vitro; indywidualne rezultaty mogą się różnić. 



Nasza najbardziej zaawansowana     końkoń-
końcówka do kompleksowej pielęgnacji:

A3 Premium All-in-One. 
Jedna końcówka.    
Kompleksowa pielęgnacja.

Końcówka Philips Sonicare A3 Premium All-in-One 
pasuje do wszystkich szczoteczek Philips Sonicare*

C3 Premium Plaque Defence
Do 10x mniej płytki bakteryjnej9)

C2 Optimal Plaque Defence
Do 7x mniej płytki bakteryjnej9)

C1 ProResults Standard
Do 2x mniej płytki bakteryjnej9)

HX9042/17 - 2 szt. białe
HX9044/17 - 4 szt. białe 
HX9042/33 - 2 szt. czarne 
HX9044/33 - 4 szt. czarne

HX9092/10 - 2 szt. białe
HX9092/11 - 2 szt. czarne

HX9024/10 - 4 szt. białe
HX9022/10 - 2 szt. białe

HX6012/07 – 2 szt. białe

Usuwanie płytki
bakteryjnej

6) W porównaniu do szczoteczki manualnej z końcówką A3 Premium All-in-One; w programie czyszczenia Clean. 7) W porównaniu do szczoteczki manualnej; 
w ciągu 6 tygodni z końcówką A3 Premium All-in-One; w programie czyszczenia Clean. 8) W badaniu laboratoryjnym i w porównaniu do szczoteczki manualnej; 
w programie czyszczenia Clean. 9) Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Clean. 10) Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Gum Health 
w porównaniu do szczoteczki manualnej; na podstawie wskaźnika krwawień dziąseł (GBI).

Do 15x zdrowsze dziąsła7) dzięki odpowiednio 
dłuższym i elastycznym włóknom bocznym

Do 100% mniej przebarwień8)   
dzięki trójkątnemu przekrojowi włókien

*Z wyjątkiem szczoteczek dla dzieci Philips Sonicare For Kids

Do 20x mniej płytki bakteryjnej, także                   
w trudno dostępnych miejscach,6) dzięki  
włóknom nachylonym pod odpowiednim kątem

Jeszcze lepsze dopasowanie do 
potrzeb dzięki specjalistycznym 
końcówkom

Końcówki do szczoteczek do zębów



6) W porównaniu do szczoteczki manualnej z końcówką A3 Premium All-in-One; w programie czyszczenia Clean. 7) W porównaniu do szczoteczki manualnej;
w ciągu 6 tygodni z końcówką A3 Premium All-in-One; w programie czyszczenia Clean. 8) W badaniu laboratoryjnym i w porównaniu do szczoteczki manualnej;
w programie czyszczenia Clean. 9) Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Clean. 10) Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Gum Health 
w porównaniu do szczoteczki manualnej; na podstawie wskaźnika krwawień dziąseł (GBI).

Sensitive
Delikatne i skuteczne czyszczenie 
wrażliwych zębów i dziąseł14)

TongueCare+
Świeży oddech przez cały dzień 
(w zaledwie 60 sekund)13)G3 Premium Gum Care

Do 7x zdrowsze dziąsła 
już w 2 tygodnie10)

For Kids
Usuwa do 75% więcej płytki 
bakteryjnej w trudno dostępnych 
miejscach w porównaniu 
do szczoteczki manualnej dla dzieci15)

Zdrowsze dziąsła Usuwanie 
przebarwień

Specjalistyczne

HX8072/01 - 2 szt. białe
HX8072/11 - 2 szt. czarne

HX6052/07 - 2 szt. białe 
HX6054/07 - 4 szt. białe

HX6032/33 (wiek 3+) - 2 szt. białe
HX6042/33 (wiek 7+) - 2 szt. białe

HX9002/10 - 2 szt. białe
HX9004/10 - 4 szt. białe

HX9052/17 - 2 szt. białe
HX9054/17 - 4 szt. białe 
HX9052/33 - 2 szt. czarne 
HX9054/33 - 4 szt. czarne

InterCare
Wyjątkowe czyszczenie przestrzeni 
międzyzębowych (dla zdrowszych 
zębów i dziąseł)9)

W2 Optimal White
Do 100% mniej przebarwień 
już po 7 dniach12) 

HX6062/10 – 2 szt. białe
HX6064/10 – 4 szt. białe
HX6064/11 – 4 szt. czarne

Tylko oryginalne końcówki to gwarancja 
najlepszych rezultatów oraz bezpieczeństwo 
dla dziąseł i zębów

Dla najlepszych efektów ważna jest wymiana końcówek  
regularnie co 3 miesiące zgodnie z rekomendacją dentysty 
(w przypadku aparatów ortodontycznych zaleca się nawet 
częstszą wymianę)

O wymianie końcówki przypomni:
• Podświetlona ikona na szczoteczce

(technologia BrushSync wykrywa stopień zużycia końcówki)
• Blaknące niebieskie włókna końcówki

Pamiętaj
• Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki

pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację

• Wszystkie końcówki Philips Sonicare są w pełni
kompatybilne z każdą szczoteczką Philips Sonicare

11) W porównaniu do szczoteczki manualnej; z końcówką W3 Premium White w programie czyszczenia White+ z użyciem wiodącej pasty wybielającej. 
12) Dotyczy usuwania przebarwień powierzchniowych ze szczoteczką Philips Sonicare w trybie White+ z użyciem wiodącej pasty wybielającej. 13) 8 godzin świeżego oddechu. 
Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Tongue Care.14) Z rączką Philips Sonicare. 15) Z rączką Philips Sonicare For Kids.

Końcówki do szczoteczek do zębów
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