
Pro 1 Pro 2 Smart 4 Smart 5 Smart 6 Genius 8
Genius 

10
Genius X

Vergelijkingstabel

Gebruiksgemak

Timer 4x30sec 4x30sec 4x30sec 4x30sec 4x30sec 4x30sec 4x30sec 4x30sec

Poetsdruksensor ✓ Rood Rood Rood Rood Rood Rood Rood

Reisetui ✓ ✓ ✓ ✓ +USB

SmartRing ✓ ✓ ✓ ✓

Prestaties

Pulsaties 20000 45000 45000 48000 48000 48000 48000 48000

Rotaties 8800 9900 9900 10500 10500 10500 10500 10500

Bewegingssnelheid 7425

Type batterij NiHM Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION

Capaciteit batterij <14dagen <14dagen <14dagen <14dagen <14dagen <14dagen <14dagen <14dagen

Aantal opzetborstels <2 2 2 <3 <4 3 4 <4

Aantal poetsstanden 1 2 3 5 5 5 6 6

Bluetooth Poetsbegeleiding

Bluetooth - Smart 
coaching via poetsapp

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Positiedetectie ✓ ✓ AI

Tandvlees bescherming 
Gum Guard ✓ ✓

Poetsstanden

Dagelijkse reiniging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pro-Clean ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gevoelig ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3D White ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tandvleesverzorging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tongreiniging ✓ ✓

Trade up 3D 
technologie

Zichtbare 
poets

druk
+ Li-ION

Bluetooth Reisetui Smartring
Positie

detectie
Gum 

Guard
AI

Gebruiksgemak

Prestatie

Bekijk het assortiment in de winkel voor details van al de accessoires bij het toestel van uw voorkeur.

3D Elektrische tandenborstels : oscillaties-rotaties + pulsaties



Bescherm je tandvlees en zet 

minder druk dankzij de 

poetsdruksensor en de Gum 

Guard-optie bij Genius.

Elektrisch poetsen Manueel poetsen

1min 

=

6min 

Advies van de tandarts = 2 minuten 

poetsen.  Elke Oral-B elektrische 

tandenborstel heeft een timer.

Gebruik van de app stimuleert om 

zelfs meer dan 2 minuten te poetsen

2min 

3D technologie
de Oral-B elektrische tandenborstels pulseren om de tandplak los te maken, en trillen en 
roteren om de tandplak weg te vegen. De Oral-B elektrische tandenborstels maken tot 
48.800 bewegingen per minuut, terwijl een gewone manuele tandenborstel maar 300 tot 
600 bewegingen per minuut kan maken. De klinisch bewezen superieure technologie van 
een elektrische tandenborstel verwijdert 100% meer tandplak dan een gewone manuele 
tandenborstel.

*in vergelijking met een standaard manuele tandenborstel

Genius X

De borstel met Brains!
Sensoren in de borstel samen met het intelligente algoritme 
in de Oral-B app geven jou gepersonaliseerde feedback voor 
een professionele poetsbeurt!

Positiedetectie (Genius) versus Artificiële Intelligentie - AI -
(Genius X)

Positiedetectie maakt gebruik van 
verschillende algoritmes om te bepalen 
waar in de mond je poetst... Het maakt 
gebruik van de camera en 
gezichtsherkenning.  Hiervoor hebben we 
een Smartphone-houder nodig en moet 
je ten allen tijde voor het scherm 
poetsen.

Bij AI – zijn de voordelen hetzelfde maar 
de manier waarop is veel makkelijker-
gezichtsherkenning is niet nodig -
waardoor de visualisatie op de App veel 
aantrekkelijker en intuitiever is.

Elektrische tandenborstels : oscillaties-rotaties + pulsaties



iO 7 iO 8 iO 9

Vergelijkingstabel

Gebruiksgemak

Timer 4x30sec 4x30sec 4x30sec

Poetsdruksensor Groen-rood Groen-rood Groen-rood

Reisetui ✓ ✓ + USB-poort

OLED display Zwart-Wit Kleur Kleur

Prestaties

Microtrillingen 17400 17400 17400

Rotaties 17400 17400 17400

Bewegingssnelheid = combinatie van frequentie en afstand 
in een beweging 

8120 8120 8120

Type batterij Li-ION Li-ION Li-ION

Capaciteit batterij
Magnetische inductie
3u laden = <14dagen

Magnetische inductie
3u laden = <14dagen

Magnetische inductie
3u laden = <14dagen

Aantal opzetborstels 1 Ultimate Clean 1 Ultimate Clean 1 Ultimate Clean

Aantal poetsstanden 5 6 7

Bluetooth Poetsbegeleiding

Bluetooth - Smart coaching via poetsapp ✓ ✓ ✓

Positiedetectie AI : 6 zones AI : 6 zones 3D: 6 zones + 16 subzones

Tandvlees bescherming GumGuard ✓ ✓ ✓

Vervang je borstel –melding ✓ ✓ ✓

Poetsstanden

Dagelijkse reiniging ✓ ✓ ✓

Pro-Clean – intense reiniging ✓ ✓ ✓

Gevoelig ✓ ✓ ✓

Extra-gevoelig ✓ ✓

3D White ✓ ✓ ✓

Tandvleesverzorging ✓ ✓ ✓

Tongreiniging ✓

Trade up
Nieuwe technologie met 

microvibraties
OLED kleurdisplay 3D detectie

Gebruiksgemak

Prestatie

Bekijk het assortiment in de winkel voor details van al de accessoires bij het toestel van uw voorkeur.

iO tandenborstels : oscillaties-rotaties + microtrillingen



iO tandenborstels : oscillaties-rotaties + microtrillingen

Oral-B heeft zijn uiterste best gedaan om een poetservaring te 
creëren die alle andere overtreft. 
Meer dan alleen een vooruitgang in technologie om techniek van 
wereldklasse te integreren - voor de meest grondige, zachte en stille 
reiniging die u kan ervaren. 
Meer dan design om een toestel te ontwerpen waar naar uitgekeken 
wordt – met een strakke look voor de meest gewilde technologie. 
Als u van een manuele naar een elektrische tandenborstel 
overschakelt, poetst u uiteraard beter. Maar als u van een 
elektrische tandenborstel naar een iO overschakelt, gaat u van een 
gewone naar een werkelijk buitengewone ervaring die u op een 
andere manier ziet, hoort en voelt.

De beste reiniging ooit van Oral-B met revolutionaire magnetische iO

technologie voor een professioneel schoon gevoel en een zachte poetservaring. 
Via lineair magnetische aandrijving gaat een geconcentreerde energie direct naar de 

borstelkop – exact waar het nodig is met als voordelen:
• Minimale Wrijving en Trillingen

• Stil
• Oscillatie Rotatie + Microtrillingen

Wat zijn microtrillingen?  

Ze worden geactiveerd bij de borstelkop bij een druk tussen 0,8 en 2,5N (groen licht op 
borstel).  Gesynchroniseerd met de oscillaties en rotaties gaat de borstel een op en 

neerwaartse beweging maken om zo tandplak optimaal weg te halen.

3D-tandtracering met 

AI in 16 subzones om te 
controleren hoe u de 

voor-, boven- en 
achterkant van uw

tanden poetst en u zo te 
helpen zo grondig

mogelijk te poetsen, 
Enkel op iO9

De interactieve display 

geeft essentiële informatie weer: inclusief
poetsstanden en herinnering voor het vervangen

van de de borstelkop, begroet u als u hem opstart
en beloont u met een glimlach als u goed hebt

gepoetst.

De verbeterde, slimme poetsdruksensor

kleurt rood, wit of groen om te waarschuwen of 
u te hard, te zacht of met de juiste hoeveelheid

druk poetst

Nieuwe Ultimate clean opzetborstel

Hoge haardigheid met 3750 zeer dicht op elkaar 

geplaatste dunne borstelharen zorgen voor een zachte 

maar effectieve reiniging.

Baanbrekend Tuft-in-Tuft-ontwerp voor interproximaal 

bereik. In een hoek van 16° geplaatste borstelharen 

voor een grotere dekking van het tandoppervlak.     

Ook verkrijgbaar in Gentle Care-versie



Vergelijkingstabel

Gebruiksgemak

Timer
2 min

Muziektimer
4x30sec 4x30sec 4x30sec

Poetsdruksensor Zichtbaar Zichtbaar

Prestaties

Pulsaties - 45000 45000

Rotaties 7600 7600 9900 9900

Type batterij NiHM NiHM Li-ION Li-ION

Capaciteit batterij <8dagen <8dagen <14dagen <14dagen

Aantal opzetborstels 1 1 1 2

Aantal poetsstanden 1 2 2 3

Bluetooth Poetsbegeleiding

Bluetooth - Smart coaching via poetsapp
Oral-B kids 

app
Oral-B kids app Oral-B kids app

Oral-B app + 
Funzone

Trade up
Poetsdruk

Sensor 
Bluetooth

Bekijk het assortiment in de winkel voor details van al de accessoires bij het toestel van uw voorkeur.

Elektrische tandenborstels voor kinderen

13 +  YEARS

Disney Magic Timer App

90% van de kinderen poetst langer met de gratis 

Disney Magic Timer App van Oral-B. 

Tandenpoetsen wordt superleuk omdat ze virtuele

stickers van hun favoriete Disney-personages

verdienen als ze twee minuten lang poetsen, zoals

aanbevolen door tandartsen. De app is gratis 

beschikbaar in de Apple Store en Google Play.



Elektrische tandenborstels voor kinderen

2D technologie
De Oral-B Stages Power Kids Elektrische Tandenborstel 
beweegt met een oscillerende-roterende actie voor een 
geavanceerde reiniging.

Extra zachte borstelharen
De roterende opzetborstel heeft extra zachte borstelharen, 
zodat je kind volledig schone tanden krijgt terwijl hij/zij 
goede mondverzorgingsgewoontes aanleert. 

Poetsdruksensor
Als uw kind te hard poetst, knippert er een rood lampje op 
het borstelhandvat en zal de poetssnelheid automatisch 
verminderd worden. Dit zal uw kind aanmoedigen om de 
juiste poetstechniek te leren terwijl het ook hun tandvlees 
beschermt.

Extra Zachte borstelharen
Het is klinisch bewezen dat de extra zachte 
borstelharen mild zijn voor de tanden en het tandvlees.

Volledige reiniging voor je beugel
Geef je tanden een grondige reiniging met tot 100% meer 
verwijdering van tandplak in vergelijking met een standaard 
manuele tandenborstel.

Betere poetsgewoontes
De Oral-B Teen verbindt met de Oral-B app, waardoor 
Smart Coaching mogelijk wordt. De app levert feedback in 
realtime, zodat je tiener de poetsroutine kan verbeteren en 
de poetsprestaties bij kan houden.

Bescherm je tandvlees
Poetsdruksensor vermindert de poetssnelheid en 
waarschuwt je tiener om voorzichtiger te zijn als ze te hard 
poetsen.

13 +  YEARS

Je tanden leren
poetsen van A tot Z 

op een leuke manier!

De oplossing voor de 
aankomst van de 

definitieve tanden!

Effectieve en leuke
oplossingen om tieners
te begeleiden bij hun 

mondhygiënische rituelen–
zelfs als ze een beugel

hebben.

Maak het tandenpoetsen leuker voor je kinderen met 
behulp van hun favoriete karakter en de Disney Magic 
Timer-app van Oral-B.



ALLE PATIËNTEN HEBBEN BAAT BIJ EEN ORAL-B® ELEKTRISCHE TANDENBORSTEL EN 
GEPERSONALISEERDE OPZETBORSTELS VOOR EEN LANGDURIGE MONDGEZONDHEID

Interspace
Om tandplak te verwijderen op moeilijk 

bereikbare plaatsen. De Interspace 
borstelharen passen tussen de tanden, 

rond bruggen, kronen, implantaten, 
orthodontische voorzieningen en 

andere tandherstellingen.

Cross Action®
De Oral-B CrossAction® is uitgerust 

met de CrissCross®-technologie: de 
haartjes staan in een hoek van 16°, wat 

perfect is om proximale ruimtes te 
poetsen en om tandplak los te maken 

en efficiënt te verwijderen. 

Floss Action
Voor een grondige reiniging tussen de 

tanden. De Oral-B Floss Action heeft 
Micropulse® borstelharen die diep tusen 

de tanden doordringen. Dit is uitstekend 
om overmatige tandplak te verwijderen. 

Sensi Ultrathin
De Oral-B Sensi Ultrathin opzetborstel biedt het 

perfecte evenwicht tussen een zachte 
poetservaring en een superieure reiniging.  De 

ultradunne borstelharen, 6 keer dunner dan een 
manuele tandenborstel, passen zich natuurlijk 

aan aan de tandvleesrand. 

3D White
De Oral-B 3D White opzetborstel is 

ontworpen om verkleuringen op de tanden 
te verwijderen. Met een door professionals 

geïnspireerde rubberen polijstcup voor 
natuurlijk wittere tanden. 

Ortho
Effectieve en eenvoudige verwijdering van 

tandplak rondom beugels. De Interspace 
opzetborstel reinigt interdentaal, bruggen, 

kronen en implantaten. De Ortho 
opzetborstel heeft een speciale 

borstelstrucuur voor reiniging rondom 
beugels.

De verbeterde opzetborstels van Oral-B zijn ontwikkeld met 

CleanMaximiser-technologie die groene borstelharen geel maakt voor

optimale prestaties van de opzetborstel en de beste reiniging. 

Gele haartjes? Het is tijd om je opzetborstel te vervangen!

PREMIUM

SPECIALS

IO TECHONOLOGIE
Gentle Care
Complex netwerk van convexe en concave 

borstelhaargroepjes
Zeer dichte tuftstructuur - tot 4000 filamenten,

Kleinste diameter borstelharen gebruikt in het 
Oral Care-gamma.

Nieuwe Ultimate clean opzetborstel

3750 zeer dicht op elkaar geplaatste 

dunne borstelharen zorgen voor een 

zachte maar effectieve reiniging.

Baanbrekend Tuft-in-Tuft-ontwerp 

voor interproximaal bereik. In een hoek 

van 16° geplaatste borstelharen voor 

een grotere dekking van het 

tandoppervlak.



OXYJET TECHNOLOGIE 
water verrijkt met microbubbels versterkt de reinigingsactie in de mond en verbetert de gezondheid van 
je tandvlees

Oxyjet MD Oxyjet Center AquaCare
AquaCare  Pro 

Expert

Vergelijkingstabel

Gebruiksgemak

Draagbaar ✓ ✓

Elektrische tandenborstel Pro 2000

Prestaties

Waterstralen
Monojet & roterende jet

✓ ✓ ✓ ✓

Intensiteiten 1 mild tot 5 sterk 1 mild tot 5 sterk Standaard –Zacht
Standaard-Zacht-

Intens

Pulserende modus ✓ ✓

Aantal opzetstukken 4 7 1 2


