
 

„Sonic“ elektrinis
dantų šepetėlis

DiamondClean

 
5 režimai

2 šepetėlių galvutės

Stiklinis kroviklis

Kelioninis USB įkroviklis

 

HX9332/04

Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą.
Geriausi balinimo rezultatai naudojant „Philips Sonicare“

dantų šepetėlį

Geriausių balinimo rezultatų pasieksite naudodami labai dailų „Philips Sonicare“

dantų šepetėlį. Pradėkite naudoti „Sonicare“.

Įrodyta, kad pagerina burnos būklę

Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis

Baltesnė šypsena per 1 savaitę su mūsų „DiamondClean“ šepetėlio galvute*

Pagerina dantenų būklę vos per 2 savaites*

Rinkitės iš 5 režimų, įskaitant poliravimo ir jautrų

Saugiai ir švelniai tenkina burnos sveikatos poreikius

Suteikia ypatingos švaros pojūtį

Mūsų unikali technologija valo veiksmingai, tačiau švelniai

Kampu pakreipta taip, kad būtų lengviau išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas

Pritaikyta jums

Kelioninis USB įkrovimo dėklas ir įkrovimo stiklinė

Laikmačiai skatina valytis dantis šepetėliu 2 minutes

Lengvos pradžios programa sudaro „Philips Sonicare“ režimą



„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis HX9332/04

Specifikacijos

Režimai

Clean: Išskirtiniam valymui kasdien

Gum Care: Švelniai masažuoja dantenas

Poliravimas: pašviesinkite ir nupoliruokite

dantis

Sensitive: Švelnus dantų ir dantenų valymas

Balta: Pašalina paviršines dėmes

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 „DiamondClean“

Šepetėlių galvutės: 1 „DiamondClean“ maža, 1

„DiamondClean“ standartinė

Stiklinis kroviklis: 1

Kelioninis dėklas: Kelioninis USB įkroviklis

Dizainas ir apdaila

Spalva: Keraminė balta

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

„Performance“: Pašalina iki 7 kartų daugiau

apnašų*

Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą

vos per dvi savaites

Balinamoji nauda: 2 kartus geriau balina

dantis*

Laikmatis: „SmarTimer“ ir „Quadpacer“

Lengva naudoti

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 3 savaičių**

Akumuliatoriaus indikatoriaus: Šviečianti

piktograma rodo akumuliatoriaus veikimo

trukmę

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Ekranas: Apšviestas ekranas

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki

išsikrovusio): Iki 3 savaičių**

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V, 50–60 Hz

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

* *dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną,

naudojant valymo režimą
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