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5 modi

Tre børstehoder

Oppladende glass

USB-reiselader

 

HX9333/07

Hvitere og sunnere tenner for livet
Den beste Philips Sonicare-tannbørsten for hvitere tenner

Vår mest elegante elektriske tannbørste Philips Sonicare – den beste løsningen for

hvitere tenner. Bytt til Sonicare.

Bevist at den forbedrer munnhygienen

Fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Få et hvitere smil på én uke med DiamondClean-børstehodet*

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker*

Velg mellom fem modi, blant annet poleringsmodus og skånsom modus

Sikker og skånsom for dine tannhelsemessige behov

Gir en overlegen rengjøring

Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss

Vinklet hals for å hjelpe deg med å nå vanskelige områder

Utformet for deg

Timere oppmuntrer til grundig pussing på to minutter

Med et enkelt startprogram kommer du inn i Philips Sonicare-rutinen

USB-ladende reiseveske og ladeglass



Sonic elektrisk tannbørste HX9333/07

Spesifikasjoner

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Gum Care: Masserer tannkjøttet forsiktig

Polish: Frisker opp og polerer tennene dine

Sensitive: Skånsom rengjøring av tenner og

tannkjøtt

Hvit: Fjerner misfarging

Deler som medfølger

Håndtak: 1 DiamondClean

Børstehoder: 1 DiamondClean-standard, 1

InterCare standard, 1 sensitiv standard

Oppladende glass: 1

Reiseveske: USB-reiselader

Tungeskraper: 1

Design og utseende

Farge: Keramisk hvit

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000 børstinger/min

Ytelse: Fjerner opptil 7 ganger så mye 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): Opptil tre uker**

Drift

Spenning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.

* *basert på to perioder med to minutters pusseøkter per

dag, på Clean-modus
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