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HX9352/04

Belšie a zdravšie zuby na celý život
Najlepšia bieliaca sonická zubná kefka Philips Sonicare

To najlepšie bielenie zubov v našom najelegantnejšom modeli elektrickej zubnej

kefky Philips Sonicare. Prejdite aj vy na Philips Sonicare.

Dokázateľne zlepšuje zdravotný stav ústnej dutiny

Až 7-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Žiarivejší úsmev za 1 týždeň s kefkovým nástavcom DiamondClean*

Zdravšie ďasná už za 2 týždne*

Vyberte si z 5 režimov vrátane režimov Polish a Sensitive

Bezpečné a jemné pre potreby zdravia vašich úst

Poskytuje dokonalé čistenie

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

So zahnutým krkom na čistenie na ťažko dostupných miestach

Navrhnuté pre vás

Cestovné puzdro s USB a nabíjací pohár

Časovače vás podporujú počas 2 minút čistenia

Program jednoduchého začiatku vám pomôže vypracovať si režim Philips Sonicare



Elektrická sonická zubná kefka HX9352/04

Technické údaje

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie

Sensitive: Jemné čistenie zubov a ďasien

Gum Care: Jemne masíruje ďasná

Leštenie: Rozžiari a vyleští vaše zuby

Pribalené príslušenstvo

Telo: 1 DiamondClean

Kefkové nástavce: 2 DiamondClean,

štandardná veľkosť

Nabíjací pohár: 1

Cestovné puzdro: Cestovná puzdro s USB

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Čierna

Výsledky čistenia

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za

minútu

Výkon: Odstráni až 7 x viac povlaku*

Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav

ďasien už za dva týždne

Prínosy pre bielenie zubov: 2x lepšie bielenie

zubov*

Časovač: Smartimer a Quadpacer

Jednoduché použitie

Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce

s jednoduchým nadsadením

Čas čistenia: Až 3 týždne**

Ukazovateľ stavu batérie: Podsvietená ikona

ukazuje stav batérie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Displej: Podsvietený displej

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné

vybitie): Až 3 týždne**

Výkon

Napätie: 100 – 240 V, 50-60 Hz

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

* ako manuálna zubná kefka

* *pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v režime

Clean
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