
 

Ladattava sonic-
sähköhammasharja

DiamondClean

 

5 harjaustilaa

2 harjaspäätä

 

HX9342/02

Terveemmät valkoisemmat hampaat

pitkäaikaisin tuloksin

Laadukkain valkaiseva Sonicare-sähköhammasharja

Sonicare-valkaisutehoa tyylikkäimmässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa.

Vaihda nyt Sonicareen.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

Valkaisee hampaita jopa 2 kertaa paremmin kuin tavallinen hammasharja.

Sensitive-tila: hellävarainen hampaiden ja ikenien puhdistus

Philips Sonicare -hammasharja auttaa valkaisemaan hampaita

Tehokas puhdistus

DiamondClean-harjaspäät, Sonicaren tehokkainta valkaisua

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Suunniteltu sinua varten

Kaksi lataustapaa: lasinen laturi ja kuljetuslaukku.

Ohjaa noudattamaan hampaidenpuhdistussuosituksia

Quadpacer-intervalliajastin kannustaa perusteelliseen harjaukseen

Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan



Ladattava sonic-sähköhammasharja HX9342/02

Kohokohdat Tekniset tiedot

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia

Poistaa hankalista kohdista jopa 7 kertaa

enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja.

Parantaa ienterveyttä

Philips Sonicare -sähköhammasharjan

hammasvälien ja ienrajojen optimaalinen

puhdistus kohentaa ikenien terveyttä jo

kahdessa viikossa. Puhdistaa hammasvälit

tehokkaasti ja poistaa huomattavasti

enemmän plakkia tavalliseen hammasharjaan

verrattuna.

Valkaisee hampaita 2 kertaa paremmin

Tämä Philips Sonicare -hammasharja

valkaisee hampaat yli kaksi kertaa tavallista

hammasharjaa tehokkaammin vain yhdessä

viikossa. Poistaa jopa 100 prosenttia enemmän

tummentumia ja tekee hampaista

valkoisemmat vain yhdessä viikossa.

DiamondClean-harjaspää

DiamondClean on Philips Sonicaren tehokkain

valkaiseva harjaspää. Sen vinoneliön

muotoiset puolikovat harjakset poistavat

plakkia tehokkaasti mutta hellästi. Tällä Philips

Sonicare -sähköhammasharjalla saat

puhtaammat ja valkoisemmat hampaat kuin

tavallisella hammasharjalla.

Patentoitu sonic-tekniikka

Philips Sonicare -sähköhammasharjan

ainutlaatuinen dynaaminen toiminta puhdistaa

hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja

ienrajan.

Harjaustilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

Ikenien suojaus: Hieroo hellästi ikeniä

Kiillotus: Kirkastaa ja kiillottaa hampaita

Hellävarainen: Hellävarainen hampaiden ja

ikenien puhdistus

valkoinen: Poistaa tummentumia

Pakkauksen sisältö

Kahvat: 1 DiamondClean

Harjaspäät: 1 DiamondClean Compact, 1

DiamondClean Standard -harjaspää

Laturi: 1

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Keraaminen valkoinen

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 31 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 100 % enemmän

plakkia

Terveysedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo

kahdessa viikossa

Valkaiseva ominaisuus: Valkaisee hampaita 2

kertaa paremmin

Ajastin: Smartimer ja Quadpacer

Helppokäyttöinen

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Harjausaika: Jopa 3 viikkoa**

Latauksen ilmaisin: Valaistu kuvake osoittaa

akun latauksen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Näyttö: Valaistu näyttö

Tekniset tiedot

Akku: Ladattava

Akkutyyppi: Litiumioni

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 3 viikkoa

Virta

Jännite: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* *perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin

harjauskertaan puhdistustilassa
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