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Wittere en gezondere tanden voor altijd
De beste elektrische Sonicare-tandenborstel voor wittere

tanden

De bijzonder elegante Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt de beste

prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Sonicare.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel

Sensitive-poetsstand: zachte reiniging van tanden en tandvlees

Philips Sonicare-tandenborstel voor wittere tanden

Superieure reiniging

DiamondClean-opzetborstel van Sonicare voor wittere tanden

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Ontworpen voor u

Oplaadsysteem: oplaadglas

Helpt de aanbevelingen van tandartsen op te volgen

Quadpacer-intervaltimer stimuleert grondig poetsen

De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt



Sonische, elektrische tandenborstel HX9342/02

Kenmerken Specificaties

Verwijdert tot 7 keer meer tandplak

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak op moeilijk

bereikbare plaatsen dan een gewone

tandenborstel.

Verbetert de gezondheid van uw tandvlees

Deze Philips Sonicare elektrische

tandenborstel biedt optimale reiniging tussen

de tanden en langs het tandvlees, voor

gezonder tandvlees in slechts twee weken.

Maakt uw tanden dubbel zo wit

Deze Philips Sonicare-tandenborstel maakt uw

tanden meer dan dubbel zo wit als met een

handtandenborstel in slechts 1 week. Verwijdert

tot 100% meer vlekken voor wittere tanden in

slechts 1 week.

DiamondClean-opzetborstel

DiamondClean-opzetborstels, de beste

opzetborstels voor wittere tanden van Philips

Sonicare, hebben ruitvormige borstelharen die

effectief maar mild oppervlaktevlekken en

tandplak verwijderen. Verwijdert in slechts 1

week vlekken die ontstaan door koffie, thee,

rode wijn, sigaretten en tabak.

De enige echte sonische technologie

De Philips Sonicare elektrische tandenborstel

biedt een unieke dynamische reiniging die op

efficiënte en milde wijze de tanden en het

tandvlees reinigt.

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Gum Care: Zachte massage van het tandvlees

Pools: Maak uw tanden lichter en polijst ze

Sensitive: Zachte reiniging van tanden en

tandvlees

Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

Meegeleverde artikelen

Handvatten: 1 DiamondClean

Opzetborstels: 1 DiamondClean-

compactborstel, 1 DiamondClean-

standaardborstel

Docking station: 1

Ontwerp en afwerking

Kleur: Keramisch wit

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Performance: Verwijdert tot 7 keer meer

tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Verbetert gezondheid

van tandvlees in slechts twee weken

Wittere tanden: Maakt uw tanden dubbel zo

wit*

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Poetstijd: Maximaal 3 weken**

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de

levensduur van de batterij aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Display: Verlicht display

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot

leeg): Maximaal 3 weken**

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

* *gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten

per dag, in de Clean-poetsstand
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