
 

 

Philips Sonicare 
DiamondClean

Synbart vitare tänder på en vecka

Förbättrar munhälsan på bara 2 
veckor
Upp till 3 veckors batteritid
Induktionsladdning i exklusivt glas
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ilips Sonicares bästa eltandborste för vitare tänder

ilips Sonicares bästa soniska eltandborste polerar bort fläckar på tänderna. Byt till 
nicare.

Ger bevisat bättre munhälsa
• Ta bort upp till tio gånger mer plack med AdaptiveClean*
• Du får ett vitare leende på en vecka med DiamondClean-borsthuvudet*
• Förbättrar munhälsan på bara 2 veckor*
• Välj mellan fem lägen, till exempel djuprengöring (Deep Clean) och skonsamt läge (Sensitive)
• Ger säker och skonsam munvård

ger en överlägsen rengöring
• Borsthuvudet AdaptiveClean följer tandköttskanten.
• Djuprengöringsläget rengör dina svåråtkomliga områden
• Philips Sonicares avancerade soniska teknik
• En vinklad hals underlättar rengöring av svåra ställen

Utformad för dig
• USB-laddningsfodral och laddningsglas
• Två timers som ger två minuters noggrann borstning
• Du kommer in i Philips Sonicare-rutinen med hjälp av vårt mjukstartsprogram



 Ta bort upp till tio gånger mer plack

Klicka på borsthuvudet AdaptiveClean och 
upplev vår djupaste rengöring någonsin. Du får 
fyra gånger mer ytkontakt**, kan ta bort upp 
till tio gånger mer plack i svåråtkomliga 
områden * och får en djuprengöring längs 
tandköttskanten och mellan tänderna.

Upp till två gånger vitare tänder

Sätt på vårt DiamondClean-borsthuvud för att 
få en skonsam men ändå effektiv 
fläckborttagning. De tätt packade borststråna i 
mitten tar bort fläckar och kan ge dig ett två 
gånger vitare leende på bara sju dagar*.

Ta hand om ditt tandkött

DiamondClean-borsthuvudet rengör optimalt 
och ger dig ett friskare tandkött inom två 
veckor*. Det tar bort upp till sju gånger mer 
plack längs tandköttskanten än en manuell 
tandborste* och ger dig det friskaste leendet 
du någonsin haft.

Med fem lägen rengör du på ditt sätt

Med DiamondClean får du en uppfriskande 
rengöring varje dag. De fem lägena täcker alla 
behov: använd rengöringsläget (Clean) för att 
få en utomordentlig rengöring varje dag, med 
tandköttsläget (Gum Care) masseras 
tandköttet varsamt, det skonsamma läget 
(Sensitive) ger varsam men ändå effektiv 
rengöring av känsligt tandkött och det vita läget 
(White) är perfekt för att ta bort fläckar på 
tänderna.

Dubbelt så friska tänder

Klicka på borsthuvudet AdaptiveClean när du 
vill ha djup, skonsam rengöring som gör 
tandköttet upp till två gånger friskare än en 
manuell tandborste. De mjuka gummisidorna 
följer konturerna på tänderna och tandköttet 
för att mildra borsttrycket. Borststråna når 
djupt mellan tänderna och ger dig behaglig och 
effektiv djuprengöring.

Design med förvaring i åtanke

Det lyxiga USB-resefodralet fungerar även som 
en laddare så att du kan ladda batteriet under 

resan. Placera tandborsten i fodralet och anslut 
det till en bärbar dator eller ett vägguttag. 
Dessutom ingår en hållare som håller 
borsthuvudet rent när du reser. När du är 
hemma använder du vårt eleganta laddningsglas 
som passar in i badrummet och även fungerar 
som ett vanligt tandborstglas för munsköljning 
efter tandborstningen. Ställ bara tandborste i 
glaset – en enda full laddning räcker till två 
veckors regelbunden användning.

Philips Sonicare-teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik 
sprutar vatten mellan tänderna, och dess 
borsttag bryter upp plack och sveper bort den 
för en mycket effektiv daglig borstning.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan 
minska kostnaderna, energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen. Hur? De ger 
avsevärda miljöförbättringar på ett eller 
flera av Philips miljöfokusområden - 
energieffektivitet, förpackning, farliga 
ämnen, vikt, återvinning och kassering 
samt tillförlitlighet under produktens 
livstid.
HX9353/56

Funktioner
Sonisk eltandborste
Synbart vitare tänder på en vecka Förbättrar munhälsan på bara 2 veckor, Upp till 3 veckors batteritid, In-
duktionsladdning i exklusivt glas
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Lägen
• Rengöra: För överlägsen daglig rengöring
• Vit: Tar bort missfärgningar
• Sensitive: Skonsam rengöring av tänder och 

tandkött
• Tandköttsvård: Masserar tandköttet varsamt
• Djuprengöring: För en stärkande djuprengöring

Medföljande tillbehör
• Handtag: 1 DiamondClean
• Borsthuvuden: 2 DiamondClean, standard, 1 

AdaptiveClean
• Laddarglas: 1
• Resefodral: USB-laddare

Design och finish
• Färg: Svart

Rengöringsprestanda
• Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min
• Prestanda: Tar bort upp till 10 gånger mer plack*
• Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara två 

veckor

• Ger synbart vitare tänder: Bleker tänderna dubbelt 
så bra*

• Timer: SmarTimer och Quadpacer

Lättanvänt
• Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt knäpps 

på
• Batteriindikator: Belyst ikon indikerar batteriets 

livslängd
• Handtag: Tunn, ergonomisk design
• Teckenfönster: Belyst skärm

Tekniska specifikationer
• batteri: Laddningsbar
• Batterityp: Litiumjon
• Drifttid (full till tom): Upp till 3 veckor*

Effekt
• Spänning: 110–220 V

Service
• Garanti: 2 års begränsad garanti
•
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Specifikationer
Sonisk eltandborste
Synbart vitare tänder på en vecka Förbättrar munhälsan på bara 2 veckor, Upp till 3 veckors batteritid, In-
duktionsladdning i exklusivt glas

* baserat på två borstningar på två minuter per dag, i standardläge
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