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USB-matkalaturi

 

HX9351/52

Terveemmät valkoisemmat hampaat

pitkäaikaisin tuloksin
Laadukkain valkaiseva Philips Sonicare -sonic-

sähköhammasharja

Laadukasta Philips Sonicare -valkaisutehoa tyylikkäimmässä sonic-

sähköhammasharjassamme. Vaihda nyt Philips Sonicareen.

Tehokas puhdistus

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Parantaa todistetusti suun terveyttä

Puhdistaa jopa 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta**

Terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa*

Valittavissa 5 tilaa, mukaan lukien kiillotus ja herkkien hampaiden tila

Turvallista ja hellävaraista suun hoitoa

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Suunniteltu sinua varten

Kahden minuutin tehokas harjaus ajastimen avulla
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Kohokohdat

Heitä hyvästit plakille

Joustavan rakenteensa ansiosta se poistaa

jopa 10 kertaa enemmän plakkia vaikeista

kohdista* ja puhdistaa ienrajan ja hammasvälit

todella tehokkaasti.

Mukautuva puhdistustekniikka

Mukautuvan puhdistustekniikan ansiosta

jokainen harjauskerta on ainutlaatuinen. C3

Premium Plaque Control -harjaspään pehmeät

kumireunat joustavat ja mukautuvat

hampaiden ja ikenien muotoon vähentäen

liian kovaa harjausta ja parantaen sonic-

puhdistustehoa. Harjakset mukautuvat ikeniin

ja hampaisiin ja takaavat nelinkertaisen

pintakosketuksen tavalliseen harjaspäähän

verrattuna**. Syväpuhdistaa myös

vaikeapääsyisistä paikoista.

Huolehdi ikenistä

DiamondClean-harjaspään optimaalinen

puhdistusteho tekee ikenistäsi terveemmät jo

kahdessa viikossa. Tavalliseen

hammasharjaan* verrattuna se poistaa

ienrajasta jopa 7 kertaa enemmän plakkia.

5 tilaa hampaiden puhdistukseen

DiamondClean-harjaspää pitää suusi

raikkaana päivästä toiseen. Voit valita

mieleisesi viidestä tilasta: puhdistustila on

tarkoitettu päivittäiseen puhdistamiseen,

ikenien suojaustila ikenien hellävaraiseen

hierontaan, kiillotustila hampaiden

kiillotukseen, hellävarainen tila herkkien ienten

tehokkaaseen puhdistukseen ja valkaisutila

tummentumien poistamiseen.

Harjaa huoletta

Olivatpa tarpeesi mitkä tahansa,

DiamondClean tarjoaa turvallisen harjauksen.

Sonic-tekniikkamme sopii hampaiden

puhdistukseen myös hammasrautojen,

paikkojen, kruunujen ja siltojen kanssa, ja sitä

voidaan käyttää päivittäin iensairausten

hoidossa.

QuadPacer ja Smartimer

Hampaiden huolellinen harjaus kestää vain

kaksi minuuttia. QuadPacer kertoo, kun olet

käyttänyt optimaalisen ajan suun eri osien

puhdistamiseen, ja SmarTimer ilmoittaa

puolestaan, kun kokonaisaika on kulunut.

Yhdessä nämä ajastimet auttavat sinua

saavuttamaan suositellun harjausajan kerrasta

toiseen.

Philips Sonicare -tekniikka

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt

Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin,

ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti

päivittäisessä puhdistuksessa.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

Valkoinen: Poistaa tummentumia

Hellävarainen: Hellävarainen hampaiden ja

ikenien puhdistus

Ikenien suojaus: Hieroo hellästi ikeniä

puola: Kirkastaa ja kiillottaa hampaita

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 DiamondClean

Harjaspäät: 1 C3 Premium Plaque Defense

Latausteline: 1

Kuljetuslaukku: USB-matkalaturi

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Musta

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 10 kertaa

enemmän plakkia*

Terveysedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo

kahdessa viikossa

Valkaiseva ominaisuus: Valkaisee hampaita 2

kertaa paremmin*

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Helppokäyttöinen

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Latauksen ilmaisin: Valaistu kuvake osoittaa

akun latauksen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Näyttö: Valaistu näyttö

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 3 viikkoa*

Virta

Jännite: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin

harjauskertaan perustilassa
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