
 

Szónikus
elektromos fogkefe

DiamondClean

 

5 üzemmód

2 fogkefefej

 

HX9342/02

Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át

A legjobb Sonicare fehérítő elektromos fogkefe

A Sonicare legjobb fehérítőteljesítménye a legelegánsabb Philips Sonicare

elektromos fogkefében. Váltson Sonicare-re!

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

Egészségesebb fogíny mindössze két hét alatt

Több mint 2x jobban fehéríti a fogakat, mint egy kézi fogkefe

Érzékeny üzemmód: Gyengéd fog- és ínytisztítás

A Philips Sonicare fogkefe segíti a fogak fehérítését.

Tökéletes tisztítás

DiamondClean fogkefefej a leghatékonyabb fehérítésért

A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

Az Ön igényeihez tervezve

Töltőrendszer: Pohár-töltő

Segít a fogápolásra vonatkozó ajánlások betartásában

A Quadpacer időközi időzítő elősegíti az alapos fogmosást

A kétperces időzítő segít a javasolt fogmosási idő betartásában



Szónikus elektromos fogkefe HX9342/02

Fénypontok Műszaki adatok

Akár 7-szer több lepedéket távolít el

Akár 7-szer több lepedéket távolít el a nehezen

elérhető helyekről, mint egy hagyományos

fogkefe.

Egészségesebb fogíny

A Philips Sonicare elektromos fogkefe által

biztosított fogak közötti és a fogíny mentén

történő optimális tisztítás egészségesebb

fogínyt eredményez mindössze két hét alatt.

2X fehérebb fogak

A kézi fogkefékhez képest a Philips Sonicare

fogkefe több mint kétszer hatékonyabban

fehéríti a fogakat mindössze egy hét alatt. Akár

100%-kal több lerakódást távolít el a fehérebb

fogakért csupán 1 hét alatt.

DiamondClean fogkefefej

A DiamondClean fogkefefej, a Philips Sonicare

legnagyobb fehérítőhatással rendelkező

fogkefefeje gyémánt alakú sörtéivel

hatékonyan, mégis gyengéden távolítja el a

felületi lerakódásokat és tisztítja meg a fogakat

a lepedéktől. Mindössze egyetlen hét alatt

eltávolítja a kávé, tea, vörösbor, cigaretta és

dohány okozta lerakódásokat.

Az egyetlen igazán szónikus technológia

A Philips Sonicare elektromos fogkefe

egyedülálló dinamikus tisztító technológiája

gyengéd és hatékony mélyen a fogak között és

a fogíny mentén.

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Gum Care (Fogínyápolás): Gyengéden

masszírozza az ínyeket

Polish: Fényessé és ragyogóvá teszi fogait

Sensitive: Gyengéd fog- és ínytisztítás

Fehér: Eltávolítja a felületi lerakódásokat

Tartozékok

Markolatok: 1 DiamondClean

Kefefejek: 1 DiamondClean kompakt, 1

DiamondClean standard

Töltő: 1

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Kerámiafehér

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: Akár hétszer több lepedéket

távolít el*

Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny

mindössze két hét alatt

Fehérítő hatás: 2X fehérebb fogak*

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer

időzítő

Egyszerű használat

Fogkefefej rendszer: Könnyen rápattintható

kefefejek

Fogmosási idő: Akár 3 hét**

Töltöttségjelző: Világító ikon jelzi az

akkumulátor élettartamát

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Kijelző: Világító kijelző

Műszaki adatok

Akkumulátor: Újratölthető

Akkumulátor típusa: Lítium-ionos

Működési idő (Telitől üresig): Akár 3 hét**

Energiaellátás

Feszültség: 110–220 V

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

* *naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve,

tisztítási üzemmódban
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