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Ylivertainen teho takaa huippuluokan

puhdistustulokset.
Erinomainen plakinpoisto ja tehokas hampaiden valkaisu

Tehokas Philips Sonicare DiamondClean tarjoaa kaikki hampaiden puhdistuksessa

tarvittavat toiminnot. Se poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja ja valkaisee hampaat poistamalla pintavärjäytymiä.

Tehokas puhdistus

DiamondClean-harjaspäät, Sonicaren tehokkainta valkaisua

AdaptiveClean-harjaspää

Uusi Deep Clean: käsittele ongelmakohtia vaivattomasti

Patentoitu Sonicare-hammasharjatekniikka

Ohjaa noudattamaan hampaidenpuhdistussuosituksia

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

Suunniteltu sinua varten

Valaistu näyttö

Akkukesto kolme viikkoa

Latausjärjestelmä
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Kohokohdat

DiamondClean-harjaspää

DiamondClean on Philips Sonicaren tehokkain

valkaiseva harjaspää. Sen vinoneliön

muotoiset harjakset poistavat tummentumia ja

plakkia tehokkaasti mutta hellästi. Se poistaa

kahvin, teen, punaviinin ja tupakan

aiheuttamat tahrat jo 1 viikossa.

AdaptiveClean-harjaspää

Harjakset voivat pehmeiden joustavien

kumisivujen ansiosta mukautua potilaan

hampaiden ja ikenien yksilölliseen muotoon,

ja ne puhdistavat jopa 4 kertaa tavallista

suuremmalta alueelta*. Harjan joustava pää

auttaa harjaksia seuraamaan hellävaraisesti

ienrajaa ja vaimentamaan liiallista

harjausvoimaa. Paranneltu pyyhkäisyliike

varmistaa ainutlaatuisen suutuntuman ja

ylivertaisen puhdistuksen ienrajoissa ja

vaikeapääsyisissä paikoissa*. Poistaa tutkitusti

10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja vaikeapääsyisistä paikoista*.

Viisi harjaustilaa

Sisältää värjäytymiä poistavan White-tilan,

joka kliinisten tutkimuksien mukaan valkaisee

hampaita jo viikossa.

Deep Clean -tila

Täysin uusi Deep Clean -tila tarjoaa

poikkeuksellista puhdistusta vaikeapääsyisissä

paikoissa. Harjaspään ainutlaatuinen liike

sekä pidennetty kolmen minuutin harjausaika

tekevät tästä tilasta oikean valinnan, kun

haluat kiinnittää erityistä huomiota

ongelmakohtiin.

Latausjärjestelmä

Kannettava latauslaukku, jossa kannettavaan

tietokoneeseen liitettävä USB sekä

seinäpistoke matkustusta varten.

Valaistu näyttö

Taustavalo osoittaa valitun tilan. Kun

taustavalo ei ole käytössä, näyttö muuttuu

siistin huomaamattomaksi.

Ladattava akku

Täyteen ladattuna DiamondCleanin akku

kestää kolme viikkoa säännöllistä käyttöä.

Sonic-tekniikka

Ohjaa nesteen hampaiden väliin ja ienrajaa

pitkin varmistaen tehokkaan mutta

hellävaraisen puhdistuksen.
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Tekniset tiedot

Harjaustilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

Valkoinen: Poistaa tummentumia

Hellävarainen: Hellävarainen hampaiden ja

ikenien puhdistus

Ikenien suojaus: Hieroo hellästi ikeniä

Syväpuhdistus: Perusteellinen syväpuhdistus

Pakkauksen sisältö

Rungot: 1 DiamondClean

Harjaspäät: 1 DiamondClean Compact, 1 x

AdaptiveClean

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Keraaminen valkoinen

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä

minuutissa

Terveysedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo

kahdessa viikossa

Suorituskyky: Poistaa jopa 10 kertaa enemmän

plakkia*

Valkaiseva ominaisuus: Valkaisee hampaita

jopa 2 sävyastetta

Ajastin: SmarTimer ja Quadpacer

Helppokäyttöinen

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Harjausaika: Jopa 3 viikkoa**

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun

tilan

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Näyttö: Valaistu näyttö

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Akunkesto 3

viikkoa

Virta

Jännite: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* verrattuna tavalliseen hammasharjaan

* *perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin

harjauskertaan puhdistustilassa

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2019‑07‑24

Versio: 5.0.1

EAN: 08 71010 37769 56

www.philips.com

http://www.philips.com/

