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Hvitere tenner. Hvit, prisbelønnet design.
Best i test i Teknisk Ukebald / TV2 hjelper deg

Den elektriske tannbørsten Philips Sonicare DiamondClean hjelper deg med å få

hvitere tenner på bare én uke. Den fjerner inntil 7 ganger mer plakk enn en vanlig

tannbørste. Det lange, smale børstehodet kommer til selv lengst bak i munnen.

Unik glasslader og eksklusivt reiseetui med USB-lader følger med. Prøv i 60 dager!

<br><br>Den elektriske tannbørsten Philips Sonicare DiamondClean er testvinner i

Teknisk Ukeblad/TV2 hjelper deg (2012). Den har også fått red dot Design Award

(2012) og IF Design Award (2012).

Bevist at den forbedrer munnhygienen

Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker

Gjør tennene mer enn dobbelt så hvite sammenlignet med en manuell tannbørste

Sensitive-modus: Skånsom rengjøring av tenner og tannkjøtt

Sonicare-tannbørsten fra Philips bidrar til å gjøre tennene hvite

Gir en overlegen rengjøring

DiamondClean-tannbørstehode for Sonicares hviteste tenner

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

Utformet for deg

Dobbelt ladesystem: oppladende glass og reiseveske.

Hjelper deg å følge anbefalinger for tannhelse

Quadpacer intervalltimeren legger opp til grundig pussing

Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid



Sonic elektrisk tannbørste HX9332/04

Høydepunkter Spesifikasjoner

Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk

Fjerner opptil syv ganger så mye plakk enn en

manuell tannbørste fra steder som er

vanskelige å nå.

Gjør tannkjøttet sunnere

Den elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips

gir optimal rengjøring mellom tennene og

langs tannkjøttkanten og sørger for sunnere

tannkjøtt på bare to uker. Den sørger for

overlegen rengjøring mellom tennene og

fjerner betydelig mer plakk enn en manuell

tannbørste

Gjør tennene dobbelt så hvite

Denne Sonicare-tannbørsten fra Philips gjør

tennene mer enn dobbelt så hvite på bare

én uke sammenlignet med en manuell

tannbørste. Fjerner opptil 100 % mer flekker for

hvitere tenner på bare én uke.

DiamondClean-børstehode

DiamondClean-tannbørstehoder, Philips

Sonicares beste børstehode for hvitere tenner,

har diamantformede børstehår for å effektivt,

men skånsomt fjerne misfarging og skrape bort

plakk. Fjerner misfarging fra kaffe, te, rødvin,

sigaretter og tobakk på bare én uke.

Patentert sonisk teknologi

De unike dynamiske bevegelsene til den

elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare

kommer skånsomt og effektivt til mellom

tennene og langs tannkjøttkanten.

Modi

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Gum Care: Masserer tannkjøttet forsiktig

Polish: Frisker opp og polerer tennene dine

Sensitive: Skånsom rengjøring av tenner og

tannkjøtt

White: Fjerner misfarging

Deler som medfølger

Håndtak: 1 DiamondClean

Børstehoder: 1 DiamondClean kompakt, 1

DiamondClean-standard

Oppladende glass: 1

Reiseveske: USB-reiselader

Design og utseende

Farge: Keramisk hvit

Rengjøring

Hastighet: Opptil 31 000 børstinger/min

Ytelse: Fjerner opptil 100 % mer 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

Børstetid: Opptil tre uker**

Batteriindikator: Opplyst ikon viser batteriets

levetid

Håndtak: Slank, ergonomisk design

Skjerm: Opplyst display

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Driftstid (full til tom): Opp til tre uker

Drift

Spenning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

* *basert på to perioder med to minutters pusseøkter per

dag, på Clean-modus
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