
 

Sonisk, elektrisk tannbørste
– prøveperiode

DiamondClean

 
5 modi

To børstehoder

med Deep Clean-modus

 

HX9342/09

Ultimat rengjøring, overlegne resultater
Overlegen plakkfjerning pluss kraftig tannbleking

Det er bare Philips Sonicare DiamondClean som har den ytelsen som pasientene

trenger, og de funksjonene de ønsker. DiamondClean fjerner opptil ti ganger så

mye plakk som en manuell tannbørste, og fjerner misfarging og gir et hvitere smil

på bare én uke.

Gir en overlegen rengjøring

DiamondClean-tannbørstehode for Sonicares hviteste tenner

AdaptiveClean-børstehode

Nye Deep Clean takler problemområder lekende lett

Patentert Sonicare-tannbørsteteknologi

Hjelper deg å følge anbefalinger for tannhelse

5 modi: Clean, White, Sensitive, Gum Care og Deep Clean

Utformet for deg

Opplyst display

Tre ukers batterilevetid

Ladesystem
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Høydepunkter

DiamondClean-børstehode

DiamondClean-tannbørstehoder, Philips

Sonicares beste børstehode for hvitere tenner,

har diamantformede børstehår for å effektivt,

men skånsomt fjerne misfarging og skrape bort

plakk. Fjerner misfarging fra kaffe, te, rødvin,

sigaretter og tobakk på bare én uke.

AdaptiveClean-børstehode

De myke, fleksible gummisidene gjør at

børstehårene kan tilpasse seg pasientens

unike tann- og tannkjøttformer, og gir opptil fire

ganger så stor kontaktflate*. Det fleksible

børstehodet er skånsomt langs tannkjøttranden

og demper overdrevent pussetrykk. Større

børsterekkevidde gir en behagelig tannpuss og

uovertruffen rengjøring langs tannkjøttet og i

områder som er vanskelige å nå*. Det er bevist

at børstehodet fjerner ti ganger mer plakk på

steder som er vanskelige å nå sammenlignet

med en manuell tannbørste*.

5 børstemodi

Inkluderer White-modusen for å fjerne

misfarging, som er klinisk testet for å bleke

tennene på bare én uke.

Deep Clean-modus

Den helt nye Deep Clean-modusen vår gir

enestående tannpuss i områder som er

vanskelige å nå. Børstehodets unike

bevegelser i denne modusen er sammen med

en lengre pussetid på tre minutter det perfekte

valget når du vil konsentrere deg om

problemområder.

Ladesystem

Bærbar ladeenhet med USB- og veggkontakt

for reise.

Opplyst display

Når den er slått på, viser den unike

bakbelysningen den valgte modusen. Når den

er slått av, er ikke displayet synlig. Dette gir et

stilrent utseende.

Oppladbart batteri

DiamondClean har nok batterilevetid for tre

ukers regelmessig bruk når den er fulladet.

Sonisk teknologi

Fører væsken mellom tennene og langs

tannkjøttranden for en grundig, men skånsom

tannpuss.
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Spesifikasjoner

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Hvit: Fjerner misfarging

Sensitive: Skånsom rengjøring av tenner og

tannkjøtt

Gum Care: Masserer tannkjøttet forsiktig

Grundig rengjøring: For en oppfriskende,

grundig tannpuss

Deler som medfølger

Håndtak: 1 DiamondClean

Børstehoder: 1 DiamondClean kompakt, 1

AdaptiveClean

Design og utseende

Farge: Keramisk hvit

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000

børstebevegelser/min

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere på bare

to uker

Ytelse: Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*

Hvitere tenner: Gjør tennene opptil to nyanser

hvitere

Timer: SmarTimer og Quadpacer

Enkel i bruk

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes

enkelt på plass

Børstetid: Opptil tre uker**

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slank, ergonomisk design

Skjerm: Opplyst display

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Driftstid (full til tom): Tre ukers batterilevetid

Drift

Spenning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

* enn en manuell tannbørste

* *basert på to perioder med to minutters pusseøkter per

dag, på Clean-modus
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