Sonična električna
zobna ščetka
DiamondClean
5 načinov
2 glavi ščetke
Polnilni kozarec
Potovalni polnilnik USB

Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
Najboljša sonična zobna ščetka za beljenje Philips Sonicare
Naša najelegantnejša električna zobna ščetka Philips Sonicare z najučinkovitejšim
beljenjem. Začnite uporabljati Sonicare.
HX9362/67

Dokazano izboljšuje zdravje ust
Do bolj belega nasmeha v enem tednu z glavo ščetke DiamondClean*
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni*
Izbirajte med 5 načini, vključno z načinom za temeljito čiščenje (Deep Clean) in
načinom za občutljive zobe (Sensitive).
Varno in nežno za zdravje vaše ustne votline
Zagotavlja vrhunsko čistočo
Ukrivljen vrat vam pomaga očistiti težavne predele.
Naša edinstvena tehnologija vam zagotavlja učinkovito, a nežno čiščenje.
Zasnova po vaši meri
Potovalna polnilna torbica USB in polnilni kozarec
Merilnika časa spodbujata k temeljitemu dvominutnemu ščetkanju

Sonična električna zobna ščetka

HX9362/67

Speciﬁkacije
Načini
Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo
Nega dlesni: Nežno masira dlesni
Poljščina: Za osvežitev in poliranje zob
Občutljivo: Nežno čiščenje zob in dlesni
White (beljenje): Odstranjuje površinske
madeže
Priloženi predmeti
Ročaj: 1 DiamondClean
Glave ščetke: 1 kompaktna DiamondClean, 1
standardna DiamondClean
Polnilni kozarec: 1
Potovalna torbica: Potovalni polnilnik USB

Zasnova in izdelava
Barva: Rožnata
Učinkovitost čiščenja
Hitrost: Do 62000 potez ščetke na minuto
Zmogljivost: Odstrani do 7-krat več zobnih
oblog*
Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih
izboljša zdravje dlesni
Prispeva k bolj belim zobem: 2-krat bolje
pobeli zobe*
Časovnik: SmarTimer in Quadpacer
Enostavna uporaba
Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive
glave ščetke
Čas ščetkanja: Do 3 tedne**
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Indikator baterije: Osvetljena ikona prikazuje
stanje baterije
Ročaj: Tanka ergonomska zasnova
Zaslon: Osvetljen zaslon
Tehnične speciﬁkacije
Baterija: Za polnjenje
Vrsta baterije: Litij-ionska
Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3
tedne**
Napajanje
Napetost: 100–240 V, 50-60 Hz
Servis
Garancija: 2-letna omejena garancija

* *pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean

