
Genopladelig sonisk
tandbørste

DiamondClean

 

5 indstillinger

2 børstehoveder

USB-opladeretui

 

HX9322

Ultimativ rensning. Strålende

resultater.

Sonicares bedste ydeevne i vores mest elegante tandbørste. Skift til Sonicare.

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

Giver sundere tandkød på blot to uger

Fjerner op til 5 x mere plak end en manuel tandbørste

Bleger tænderne 2X bedre end en almindelig tandbørste

Giver en fremragende tandbørstning

Dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

DiamondClean-børstehoved for Sonicares bedste rensning

Fem forskellige indstillinger, der sikrer en bedre rensningsoplevelse

Hjælper dig med at følge tandlægens anbefalinger

Smarttimer tilskynder til 2 minutters børstning

Quadpacer 30-sekunders intervaltimer tilskynder til ligelig fordelt børstning

Designet til dig

Rejseetui til USB-opladning, så du kan have tandbørsten med overalt



Genopladelig sonisk tandbørste HX9322/12

Vigtigste nyheder

Giver sundt tandkød

Optimal rensning mellem tænderne og langs

tandkødet giver sundt tandkød på blot to uger.

Overlegen rensning mellem tænderne og

fjernelse af markant mere plak sammenlignet

med en manuel tandbørste

DiamondClean-børstehoved

DiamondClean-børstehoveder, de bedste

børstehoveder fra Sonicare, har ruderformede,

middelhårde børstehår, der skraber plak væk på

en effektiv, men alligevel behagelig måde.

Giver en enestående rensning og hvidere

tænder end en almindelig tandbørste.

Fem indstillinger

Fem forskellige indstillinger, der sikrer en bedre

rensningsoplevelse: Clean (Ren), White (Hvid),

Polish (Polering), Gum Care (Tandkødspleje),

Sensitive (Følsom)

Fjerner op til 5 x mere plak

Sonicares bedste plakbekæmpelse: Fjerner op

til 100% mere plak fra steder, der er svære at

nå, end en almindelig tandbørste

Rejseetui til USB-opladning

Rejseetui til USB-opladning: Tag din

DiamondClean med dig overalt. Kan sluttes til

din bærbare computer via USB eller oplades fra

en stikkontakt.

Bleger tænderne 2X bedre*

Bleger tænderne 2X bedre end en almindelig

tandbørste

Vinklet børstehovedhals

Unikt vinklet børstehovedhals, der gør det

nemmere at nå ind til de bageste tænder og

fjerner plak fra de områder, der er vanskelige at

nå.

Patenteret sonisk teknologi

Sonicares unikke dynamiske virkemåde når

nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og

langs tandkødet.
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Specifikationer

Renseydelse

Hastighed: Op til 31.000 børstebevægelser pr.

minut

Ydeevne: Fjerner op til 100 % mere plak

Sundhedsmæssige fordele: Giver sundere

tandkød på blot to uger

Hvidere tænder: Bleger tænderne 2X bedre

Timer: Smarttimer og Quadpacer

Indstillinger: 5 indstillinger

Brugervenlig

Børstehovedsystem: Børstehoveder til nem

påklikning sikrer optimal hygiejne

Børstetid: Op til 3 uger

Batteriindikator: Illumineret ikon indikerer

batterilevetid

Håndgreb: Slankt, ergonomisk og brugervenligt

design.

Display: Det oplyste display angiver den

valgte funktion og bliver usynligt, når

strømmen er slukket.

Medfølgende dele

Børstehoveder: 2 DiamondClean

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Strømforbrug: 2,0 W

Batteritype: Litium-polymer genopladeligt

Design og finish

Farve: Keramisk hvid

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Strøm

Spænding: Oplader til flere spændingstyper
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