
 

Sonic elektriskā
zobu birste

DiamondClean

 
5 režīmi

2 zobu birstes uzgaļi

Lādētājs "Glāze"

USB ceļojumu lādētājs

 

HX9332/04

Baltāki un veselīgāki zobi.
Labākā Philips Sonicare balinošā Sonic zobu birste

Vislabākais Sonicare baltināšanas efekts, ko nodrošina elegantā Philips Sonicare

elektriskā zobu birste. Pārejiet uz Sonicare.

Pierādīts, ka uzlabo mutes veselību

Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Baltāks smaids 1 nedēļas laikā ar DiamondClean zobu birstes uzgali*

Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās*

Izvēlieties kādu no 5 režīmiem, tostarp pulēšanas vai jutīgo režīmu.

Droša un saudzīga tīrīšana, kas nodrošina zobu un smaganu veselību

Nodrošina izcilu tīrību

Mūsu unikālā tehnoloģija nodrošina efektīvu un saudzīgu tīrīšanu

Izliekts kātiņš, lai atvieglotu piekļuvi grūti sasniedzamām vietām

Radīts tieši jums

USB ceļojumu futrālis-lādētājs un lādētājs-glāze

Taimeri nodrošina, ka zobi netiks tīrīti mazāk par 2 minūtēm

Vieglas sākšanas programma palīdz izveidot Philips Sonicare zobu tīrīšanas režīmu



Sonic elektriskā zobu birste HX9332/04

Specifikācijas

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Smaganu kopšana: Saudzīgi masē smaganas

Poļu: Padara zobus gaišākus un tos nopulē

Jutīgais režīms: Saudzīga zobu un smaganu

tīrīšana

Balta: Notīra aplikumu

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturis: 1 DiamondClean

Suku uzgaļi: 1 DiamondClean kompakts, 1

DiamondClean standarts

Lādētājs "Glāze": 1

Ceļojumu futrālis: USB ceļojumu lādētājs

Dizains un apdare

Krāsa: Keramikas balta

Tīrīšanas veiktspēja

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Sniegums: Likvidē līdz 7X vairāk aplikuma*

Veselības ieguvumi: Uzlabo smaganu veselību

tikai divās nedēļās

Balinošās īpašības: Baltina zobus 2X

efektīvāk*

Taimeris: SmarTimer un Quadpacer

Vienkārša lietošana

Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami

birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 3 nedēļām**

Akumulatora indikators: Izgaismota ikona

norāda baterijas darbmūžu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Displejs: Izgaismots displejs

Tehniskā specifikācija:

Baterija: Uzlādējams

Akumulatora tips: Litija jonu

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 3

nedēļām**

Strāvas padeve

Spriegums: 100–240 V, 50–60 Hz

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

* *pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu

minūšu ilgumā, tīrīšanas režīms
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