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Puhtaammat, valkoisemmat hampaat
Philipsin paras Sonicare sähköhammasharja uuden

syväpuhdistustilan kanssa

Philips DiamondClean sähköhammasharja putsaa pintavärjäytymät pois

tehokkaasti hampaista jotta hymysi olisi puhtaampi ja valkoisempi. Uudella

harjaspäällä ja syväpuhdistustilalla hammasvälit ja ienraja puhdistuu tehokkaasti

mutta hellävaraisesti. DiamondClean sähköhammasharja poistaa jopa 10 kertaa

enemmän plakkia tavalliseen hammasharjaan verrattuna ja antaa raikkaan tunteen

suuhun.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

AdaptiveClean* poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia

Näkyvästi valkoisemmat hampaat viikossa*

Terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa*

Valittavissa 5 tilaa, mukaan lukien Deep Clean ja Sensitive

Turvallista ja hellävaraista suun hoitoa

Tehokas puhdistus

AdaptiveClean-harjaspää joustaa ienrajassa

Deep Clean -tila hoitaa hankalat kohdat

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka

Viisto muotoilu auttaa hankalien alueiden puhdistamisessa

Suunniteltu sinua varten

USB-laturi-kuljetuslaukku ja latauslasi

Kahden minuutin tehokas harjaus ajastimen avulla

Helpolla aloitusohjelmalla omaa Philips Sonicare -rutiinia kohti
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Kohokohdat

Poista jopa 10 kertaa enemmän plakkia

Valitsemalla AdaptiveClean-harjaspään saat

erittäin tehokkaan syväpuhdistuksen. Se takaa

nelinkertaisen pintakosketuksen**, poistaa jopa

10 kertaa enemmän plakkia vaikeista kohdista*

ja puhdistaa ienrajan ja hammasvälit todella

tehokkaasti.

Näkyvästi valkoisemmat hampaat

Philips Sonicare DiamondClean putsaa

pintavärjäytymät pois helposti ja saat

näkyvästi valkoisemmat hampaat viikossa*.

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-hammasharja takaa virkistävän

puhdistuksen päivittäin. 5 tilaa riittää kaikkiin

harjaustarpeisiin: Clean-tila puhdistaa

tehokkaasti joka päivä, Gum Care hieroo ikeniä

hellästi, Deep Clean syväpuhdistaa, Sensitive

puhdistaa ikenet hellästi mutta tehokkaasti ja

White poistaa värjäytymiä hampaiden

pinnasta.

Jopa 2 kertaa terveemmät hampaat

Valitsemalla AdaptiveClean-harjaspään saat

hellän syväpuhdistuksen, joka edistää ikenien

terveyttä jopa kaksinkertaisesti tavalliseen

harjaan verrattuna. Pehmeät kumireunat

joustavat hammasten ja ikenien mukaan ja

estävät paineen tunnun. Siten harjakset

ulottuvat syvälle hammasväleihin ja

puhdistavat ne miellyttävästi mutta

tehokkaasti.

Suunniteltu säilytys huomioiden

Ylellinen USB-kuljetuslaukku toimii myös

laturina, joten virta ei lopu kesken

matkoillakaan. Aseta hammasharja laukkuun

ja liitä se kannettavaan tietokoneeseen ja

seinäliitäntään. Laukussa on myös hygienian

takaava harjaspään pidike. Kotioloissa voit

käyttää myös juomalasina toimivaa tyylikästä

latauslasia, joka sopii kaikkiin kylpyhuoneisiin.

Aseta hammasharja vain lasiin. Yhdellä

täydellä latauksella hammasharjaa voi käyttää

kaksi viikkoa.

Philips Sonicare -tekniikka

Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt

Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin,

ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti

päivittäisessä puhdistuksessa.

Tehokas syväpuhdistus

Deep Clean -tilan ansiosta voit keskittyä

tiettyihin suun alueisiin. Tilassa ainutlaatuinen

harjaspään liike yhdistyy pitkään 3 minuutin

harjausaikaan, mikä takaa tehokkaan

syväpuhdistuksen.

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

Syväpuhdistus: Perusteellinen syväpuhdistus

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 DiamondClean

Harjaspäät: 2 DiamondClean Standard -

harjaspäätä, 1 x AdaptiveClean

Lasilaturi: 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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