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DiamondClean

 
5 indstillinger

2 børstehoveder

Med Deep Clean-funktion

 

HX9342/09

Ultimativ rensning, enestående resultater
Enestående fjernelse af plak samt effektiv blegning

Kun Philips Sonicare DiamondClean giver de resultater, dine patienter har brug for,

og de egenskaber, de ønsker. DiamondClean fjerner op til 10 gange mere plak end

en manuel tandbørste og fjerner pletter på overfladen, så smilet bliver hvidere på

blot en uge.

Giver en fremragende tandbørstning

DiamondClean-tandbørstehoved giver Sonicares bedste blegning

AdaptiveClean-børstehoved

Ny Deep Clean: Håndter problemområder uden besvær

Patenteret Sonicare-tandbørsteteknologi

Hjælper dig til at følge tandlægens anbefalinger

5 indstillinger: Clean, White, Sensitive, Gum Care, Deep Clean

Designet til dig

Oplyst display

Batteritid på op til tre uger

Opladningssystem
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Vigtigste nyheder

DiamondClean-børstehoved

DiamondClean tandbørstehoveder, Philips

Sonicare børstehoved med den bedste

blegning, har diamantformede børstehår, der

effektivt og skånsomt fjerner overfladepletter og

plak. Fjerner misfarvninger fra kaffe, te, rødvin,

cigaretter og tobak på blot én uge.

AdaptiveClean-børstehoved

Bløde, fleksible sider lavet af gummi lader

børstehårene tilpasse sig den unikke form af

patienternes tænder og tandkød og giver op til

4 gange større overfladekontakt*.

Børstehovedets fleksibilitet hjælper

børstehårene til forsigtigt at finde vej langs

tandkødsranden og absorbere overdrevet

børstetryk. En forbedret børstebevægelse giver

en enestående fornemmelse i munden og en

enestående rensning langs tandkødsranden og

i områder, der er vanskelige at nå*.

Dokumenteret fjernelse af 10 gange mere plak

end en manuel tandbørste i områder, der er

vanskelige at nå*.

Fem børstefunktioner

Omfatter den misfarvefjernende White-

funktion, der er klinisk dokumenteret til at gøre

tænderne hvidere på kun en uge.

Deep Clean-funktion

Vores helt nye Deep Clean-funktion giver en

enestående dybderens svært tilgængelige

steder. Børstehovedets unikke bevægelse i

denne indstilling samt en forlænget 3-

minutters børstetid gør den til det ideelle valg,

når du vil lægge ekstra vægt på

problemområder.

Opladningssystem

Bærbart opladningsetui klargjort med USB til

bærbar computer og vægstik til rejsebrug.

Oplyst display

Når den er tændt, angiver den unikke

baggrundsbelysning den valgte funktion. Når

den er slukket, bliver displayet usynligt for et

rent look.

Genopladeligt batteri

Når batteriet er fuldt opladet, har

DiamondClean nok batteritid til tre ugers

regelmæssig brug.

Sonisk teknologi

Tvinger væsken ind mellem tænderne og langs

tandkødsranden og giver en effektiv men

alligevel skånsom rensning.
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Specifikationer

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Hvid: Fjerner overfladepletter

Sensitive: Blid børstning af tænder og tandkød

Gum Care: Masserer forsigtigt tandkødet

Rengøring i dybden: Giver en forfriskende

dybderens

Medfølgende dele

Håndtag: 1 DiamondClean

Børstehoveder: 1 DiamondClean kompakt, 1

AdaptiveClean

Design og finish

Farve: Keramisk hvid

Renseydelse

Hastighed: Op til 62.000

børstebevægelser/min.

Sundhedsmæssige fordele: Giver sundere

tandkød på blot to uger

Performance: Fjerner op til 10 gange mere

plak*

Hvidere tænder: Giver hvidere tænder med op

til to nuancer

Timer: SmarTimer-funktion og Quadpacer

Brugervenlig

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt

klikkes på

Børstetid: Op til 3 uger**

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser

batteristatus

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Display: Oplyst display

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Brugstid (fuldt opladet til tom): Batterilevetid

på op til tre uger

Strøm

Spænding: 110-220 V

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

* end en manuel tandbørste

* *baseret på to perioder af to-minutters børstetid om

dagen, i rensningstilstand

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2019‑07‑24

Version: 5.0.1

EAN: 08 71010 37769 56

www.philips.com

http://www.philips.com/

