
 

Escova de dentes
eléctrica sónica

DiamondClean

 
5 modos

2 cabeças de escova

Carregador de copo, estojo de
viagem

com modo Polir

 

HX9352/04

Dentes mais brancos e mais saudáveis para

toda a vida
A melhor escova de dentes sónica de branqueamento da

Philips Sonicare

O melhor branqueamento Sonicare na nossa escova de dentes eléctrica mais

elegante da Philips Sonicare. Mude para a Sonicare.

Foi comprovado que melhora a saúde oral

Remove a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual

Um sorriso mais branco em apenas 1 semana com a cabeça de escova

DiamondClean*

Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas*

Escolha entre 5 modos, incluindo Polir e Sensível

Segura e suave, para satisfazer as suas necessidades de saúde oral

Proporciona uma limpeza superior

A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave

Cabeça angular para ajudar na limpeza de zonas difíceis

Concebido a pensar em si

Estojo de viagem com carregamento por USB e copo de carregamento

Os temporizadores encorajam uma escovagem completa durante 2 minutos

O programa de início fácil ajuda a adaptar-se à sua rotina Philips Sonicare



Escova de dentes eléctrica sónica HX9352/04

Especificações

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

Branqueamento: Elimina manchas da

superfície

Sensível: Limpeza suave de dentes e gengivas

Cuidado das gengivas: Massaja suavemente

as gengivas

Polaco: Para clarear e polir os seus dentes

Itens incluídos

Pegas: 1 DiamondClean

Cabeças de escova: 2 DiamondClean padrão

Carregador de copo: 1

Estojo de viagem: Carregador de viagem USB

Design e acabamento

Cor: Preto

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 31 000 movimentos da

escovagem/min.

Performance: Remove até 7x mais placa

bacteriana*

Benefícios para a saúde: Melhora a saúde das

gengivas em apenas duas semanas

Benefícios de branqueamento: Branqueia os

dentes 2x melhor

Temporizador: Smartimer e Quadpacer

Fácil de utilizar

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de

escova de encaixe fácil

Tempo de escovagem: Até 3 semanas **

Indicador de bateria: Ícone iluminado indica a

carga da bateria

Pega: Design ergonómico esguio

Visor: Visor iluminado

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tipo de pilha: Iões de lítio

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): Até 3 semanas **

Potência

Voltagem: 110-220 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

* do que uma escova de dentes manual

* *com base em dois períodos de escovagens de dois

minutos por dia, no modo limpar
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