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Klinisk bevist hvitere tenner på
én uke

Induksjonslading i eksklusivt
glass

Opptil 3 ukers batteritid

Roséfarget gull-utgave

 

HX9312/04

Hvitere og sunnere tenner for livet
Den beste Philips Sonicare-tannbørsten for hvitere tenner

Med sin prisbelønte design og eksepsjonelle rengjøring er DiamondClean

Sonicares mest eksklusive elektriske tannbørste. Vår soniske teknologi i

kombinasjon med diamantformede børstestrå polerer effektivt misfargede tenner.

Kliniske tester viser synlig hvitere tenner allerede etter en ukes bruk. DiamondClean

lades i et stilrent glass som gir en ekstra touch av eleganse til baderommet ditt.

Bevist at den forbedrer munnhygienen

Få et hvitere smil på én uke med DiamondClean-børstehodet*

Fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker*

Velg mellom fem modi, blant annet poleringsmodus og skånsom modus

Sikker og skånsom for dine tannhelsemessige behov

Gir en overlegen rengjøring

Vinklet hals for å hjelpe deg med å nå vanskelige områder

Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss

Utformet for deg

USB-ladende reiseveske og ladeglass

Timere oppmuntrer til grundig pussing på to minutter
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Høydepunkter

Opptil dobbelt så hvite tenner

Klikk på DiamondClean-børstehodet for

skånsom, men effektiv fjerning av

overflateflekker. Tettpakkede, sentrale

flekkfjerningsbuster arbeider hardt for å gjøre

smilet ditt dobbelt så hvitt på bare syv dager.*

Si farvel til plakk

Tettpakkede børstehår av høy kvalitet fjerner

opptil syv ganger så mye plakk som en

manuell tannbørste.

Ta vare på tannkjøttet

Med optimal pussing med DiamondClean blir

tannkjøttet sunnere på bare to uker*. Den

fjerner opptil syv ganger så mye plakk langs

tannkjøttranden som en manuell tannbørste*.

På denne måten får du det sunneste smilet.

Med fem modi kan du pusse slik du vil

Med DiamondClean får du en forfriskende

tannpuss hver dag. De fem modiene dekker

alle dine pussebehov. Rengjøringsmodusen

kan brukes til den daglige pussingen med

svært gode resultater. Tannkjøttmodusen

masserer tannkjøttet skånsomt,

poleringsmodusen gjør smilet hvitere, den

skånsomme modusen rengjør tannkjøttet

skånsomt og effektivt, mens den hvite

modusen er ideell hvis du vil fjerne

overflateflekker.

QuadPacer og Smartimer

Det tar kun to minutter å pusse tennene

grundig. Vår QuadPacer varsler deg når du har

brukt den optimale mengden tid på hver del i

munnen, mens Smartimer gir signal når den

totale tiden er oppbrukt. Sammen hjelper de

deg med å nå anbefalt pussetid, hver eneste

gang.

Når vanskelige steder

Den unike formen på DiamondClean-

tannbørstens håndtak, kombinert med

børstehodene våre, gjør at selv vanskelige

områder som de bakerste tennene får seg en

grundig puss.

Philips Sonicare-teknologi

Kraftige soniske vibrasjoner pisker opp

tannkremen til bobler som bekjemper plakken,

og driver dem dypt mellom tennene og langs

tannkjøttranden. Samtidig får tennene 31 000

skånsomme, men effektive børstestrøk. Slik får

du en måneds manuell tannpuss på bare to

minutter.

Utforming med oppbevaring i tankene

Den luksuriøse USB-reisevesken fungerer også

som en lader, slik at du kan lade på farten.

Plasser tannbørsten i beholderen, og koble

den til en bærbar datamaskin eller sett i

stikkontakten. Den inneholder også en

børstehodeholder for ekstra renslighet når du

reiser. Og når det gjelder lading i hjemmet,

passer ladeglasset elegant inn på badet og

fungerer også som et skylleglass etter

tannpussen. Bare sett b
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Spesifikasjoner

Modi

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

White: Fjerner misfarging

Sensitive: Skånsom rengjøring av tenner og

tannkjøtt

Gum Care: Masserer tannkjøttet forsiktig

Polish: Frisker opp og polerer tennene dine

Deler som medfølger

Håndtak: 1 DiamondClean

Børstehoder: 1 DiamondClean kompakt, 1

DiamondClean-standard

Oppladende glass: 1

Reiseveske: USB-reiselader

Design og utseende

Farge: Roséfarget gull

Rengjøring

Hastighet: Opptil 31 000 børstinger/min

Ytelse: Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk*

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere på bare

to uker

Hvitere tenner: Gjør tennene dobbelt så hvite

Timer: Smartimer og Quadpacer

Enkel i bruk

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes

enkelt på plass

Batteriindikator: Opplyst ikon viser batteriets

levetid

Håndtak: Slank, ergonomisk design

Skjerm: Opplyst display

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Driftstid (full til tom): Opptil tre uker*

Drift

Spenning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

* basert på to perioder med to minutters pusseøkter per

dag, på standardmodus
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