
 

Електрическа звукова

четка за зъби

DiamondClean

  5 режима

2 глави за четка

Зареждаща чаша

USB зарядно устройство за пътуване

 

HX9362/67

По-бели, по-здрави зъби за цял живот
Най-добрата избелваща електрическа четка за зъби Philips Sonicare

Най-доброто избелване на Sonicare с нашата най-елегантна електрическа четка за зъби

Philips Sonicare. Преминете към Sonicare.

Доказано подобрява здравето на устата

По-бяла усмивка само за 1 седмица с нашата глава за четка DiamondClean*

До 7 пъти повече премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби

Подобрява здравето на венците само за 2 седмици*

Избирайте между 5 режима, включително Deep Clean и Sensitive

Безопасно и нежно за нуждите на вашето орално здраве

Дълбоко почистване

Накрайник под ъгъл с цел по-лесно почистване на труднодостъпни места

Нашата уникална технология ви предлага мощно и нежно почистване

Проектирани по ваша мярка

Калъф за пътуване със зареждане с USB и зареждаща чаша

Таймери, които насърчават 2 пълни минути почистване



Електрическа звукова четка за зъби HX9362/67

Спецификации

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Gum Care: Нежно масажира венците

Deep Clean: Полирайте и изсветлете зъбите си

Sensitive: Нежно почистване на зъбите и венците

White: Премахва повърхностните петна

Включени в комплекта

Дръжка: 1 DiamondClean

Глави за четка: 1 DiamondClean компактна, 1

DiamondClean стандартна

Зареждаща чаша: 1

Калъф за пътуване: USB зарядно устройство за

пътуване

Дизайн и покритие

Цвят: Розово

Работни показатели при почистване

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Представяне: Премахва до 7 пъти повече плака*

Лечебен ефект: Подобрява здравето на венците

само за две седмици

Предимства на избелването: Избелва зъбите 2 пъти

по-добре*

Таймер: SmarTimer и Quadpacer

Лесна употреба

Система на главата за четка: Лесно поставяне на

главите с щракване

Работа за 1 зареждане: До 3 седмици**

Индикатор за батерията: Светещата икона показва

Индикатор за батерията: Светещата икона показва

състоянието на батерията

Дръжка:

Тънък и ергономичен дизайн

Дисплей: Осветен дисплей

Технически данни

Батерия: Акумулаторна

Тип батерия: Литиево-йонна

Време за работа (от пълно зареждане до

изтощаване): До 3 седмици**

Захранване

Напрежение: 100-240 V, 50-60 Hz

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

* *въз основа на два периода от двуминутно миене на ден в режим

clean
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