Periuţă de dinţi
sonică electrică
DiamondClean
5 moduri
2 capete de periere
Pahar de încărcare
Încărcător USB de voiaj

Dinţi mai albi şi mai sănătoşi
HX9332/04

Cea mai bună periuţă electrică de dinţi Philips Sonicare pentru
albire
Cea mai bună albire de la Sonicare încorporată în cea mai elegantă periuţă de
dinţi electrică Philips. Foloseşte Philips Sonicare.
S-a dovedit că îmbunătăţeşte sănătatea orală
Îndepărtare de până la 7 ori mai bună a plăcii bacteriene comparativ cu o periuţă de
dinţi manuală
Zâmbet mai strălucitor într-o săptămână cu capul de periere DiamondClean*
Îmbunătăţeşte starea de sănătate a gingiilor în numai 2 săptămâni*
Alege din 5 moduri, inclusiv Polish şi Sensitive
Sigur şi delicat pentru cerinţele tale în materie de igienă orală
Îţi oferă curăţare superioară
Tehnologia noastră unică îţi asigură o curăţare profundă şi totuşi delicată
Gât înclinat care ajută la curăţarea zonelor diﬁcile
Concepute pentru tine
Toc de transport cu încărcare USB şi pahar de încărcare
Cronometrele încurajează un periaj riguros de 2 minute
Programul cu pornire uşoară îţi creează treptat rutina Philips Sonicare

Periuţă de dinţi sonică electrică

HX9332/04

Speciﬁcaţii
Moduri
Clean: Pentru o curăţare zilnică impecabilă
Gum Care: Masează delicat gingiile
Polish: Albeşte-ţi şi lustruieşte-ţi dinţii
Sensitive: Curăţare delicată a dinţilor şi a
gingiilor
Alb: Îndepărtează petele de suprafaţă
Articole incluse
Mâner: 1 DiamondClean
Capete de periere: 1 DiamondClean compact,
1 DiamondClean standard
Pahar de încărcare: 1
Toc de transport: Încărcător USB de voiaj
Design şi ﬁnisaj
Culoare: Alb ceramic

Performanţă de curăţare
Viteză: Până la 62.000 de mişcări de periere
pe minut
Performanţă: Elimină de până la 7 ori mai
multă placă bacteriană*
Beneﬁcii pentru sănătate: Îmbunătăţeşte
sănătatea gingiilor în doar două săptămâni
Beneﬁcii de albire: Albeşte dinţii de 2 ori mai
bine*
Cronometru: SmarTimer şi Quadpacer
Uşor de utilizat
Sistem capete de periere: Capete de periere
cu aplicare rapidă
Timp de periere: Până la 3 săptămâni**
Indicator baterie: Pictograma iluminată indică
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durata de viaţă a bateriei
Mâner: Design plat, ergonomic
Aﬁşaj: Aﬁşaj iluminat
Speciﬁcaţii tehnice
Baterie: Reîncărcabilă
Tip baterie: Litiu ION
Durată de funcţionare (de la Maxim la
Descărcat): Până la 3 săptămâni**
Alimentare
Tensiune: 100-240 V, 50-60 Hz
Service
Garanţie: Garanţie 2 ani

* *pe baza a două perieri zilnice de două minute, în
modul Clean

