Philips Sonicare
DiamondClean

Synlig hvitere tenner på en uke
Forbedrer munnhelsen på bare 2
uker
Batteritid på opptil 3 uker
Induksjonslading i ekslusivt glass

Hvitere og sunnere tenner for livet
Philips Sonicare beste eltannbørste - med ny dyptrensende innstilling
Philips elektriske tannbørste DiamondClean polerer effektivt bort flekker fra tennene for et renere og
hvitere smil. Med et nytt børstehode og en dyptrensende-modi som når dypt inn mellom tennene og
langs tannkjøttranden, får du en kraftfull men fortsatt skånsom rengjøring, selv i de vanskeligste
områdene. DiamondCleans elektriske tannbørste fjerner opptil ti ganger mer plakk enn en manuell
tannbørste, og gir deg en sunn og frisk følelse i hele munnen. Renere og hvitere tenner.
Bevist at den forbedrer munnhygienen
• Fjern opptil ti ganger så mye plakk med AdaptiveClean*
• Få et hvitere smil på én uke med DiamondClean-børstehodet*
• Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker*
• Trygg og skånsom for dine tannhelsemessige behov
• Velg mellom fem modi, inkludert Deep Clean og Sensitive
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Gir en overlegen rengjøring
• AdaptiveClean-børstehodet bøyer seg langs tannkjøttkanten
• Deep Clean-modien håndterer problemområdene dine
• Den unike teknologien vår gir deg en grundig, men skånsom tannpuss
• Vinklet hals for å hjelpe deg med å nå vanskelige områder
Utformet for deg
• USB-ladende reiseveske og ladeglass
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Sonic elektrisk tannbørste

Synlig hvitere tenner på en uke Forbedrer munnhelsen på bare 2 uker, Batteritid på opptil 3 uker, Induksjonslading i ekslusivt glass

Høydepunkter

Fjern opptil ti ganger så mye plakk

Med fem modi kan du pusse slik du vil

Plasser tannbørsten i beholderen, og koble den
til en bærbar datamaskin eller sett i
stikkontakten. Den inneholder også en
børstehodeholder for ekstra renslighet når du
reiser. Og når det gjelder lading i hjemmet,
passer ladeglasset elegant inn på badet og
fungerer også som et renseglass etter
pussingen. Bare sett børsten oppi glasset. Få to
ukers regelmessig bruk med én enkelt lading.

Klikk på AdaptiveClean-børstehodet for å
oppleve vår dypeste tannpuss noensinne. Du
får en fire ganger så stor kontaktflate** for å
fjerne opptil ti ganger mer plakk i områder som
er vanskelige å nå,* og en grundig tannpuss
langs tannkjøttkanten og mellom tennene.

Med DiamondClean får du en overlegen
tannpuss hver dag. De fem modiene dekker alle
dine pussebehov. Clean-modusen for
enestående daglig tannpuss, Gum Care for å
skånsomt massere tannkjøttet, Deep Clean for
en oppfriskende grundig tannpuss, Sensitive for
en skånsom, men effektiv puss av sensitivt
tannkjøtt, og White – den ideelle modusen for
å fjerne misfarging.

Philips Sonicare-teknologi

Opptil to ganger sunnere tenner

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi
pulserer vann mellom tennene, mens børsten
bryter opp plakk og børster den bort for å gi
deg en svært god daglig tannpuss.

Opptil dobbelt så hvite tenner

Philips Sonicare DiamondClean polerer
effektivt bort flekker og misfarging, slik at du
får synlig hvitere tenner på bare en uke.
Ta vare på tannkjøttet

Klikk på AdaptiveClean-børstehodet for en
dyp, skånsom tannpuss for opptil to ganger
sunnere tannkjøtt enn med en manuell
tannbørste. Myke gummisider bøyer seg langs
konturene av tennene og tannkjøttet for å
dempe overflødig trykk. Børstehårene når dypt
mellom tennene og gir deg en behagelig,
effektiv og dyp tannpuss.
Utforming med oppbevaring i tankene

Med optimal pussing med DiamondClean blir
tannkjøttet sunnere på bare to uker*. Den
fjerner opptil syv ganger så mye plakk langs
tannkjøttranden som en manuell tannbørste*.
På denne måten får du ditt sunneste smil.

Den luksuriøse USB-reisevesken fungerer også
som en lader, slik at du kan lade på farten.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring
på ett eller flere av de grønne
nøkkelområdene – energieffektivitet,
emballasje, farlige materialer, vekt,
resirkulering og kassering og pålitelig drift
gjennom hele levetiden.
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Sonic elektrisk tannbørste

Synlig hvitere tenner på en uke Forbedrer munnhelsen på bare 2 uker, Batteritid på opptil 3 uker, Induksjonslading i ekslusivt glass

Spesifikasjoner
Moduser

• Clean: For enestående hverdagsrengjøring
• Hvit: Fjerner misfarging
• Sensitive: Skånsom rengjøring av tenner og
tannkjøtt
• Gum Care: Masserer tannkjøttet forsiktig
• Grundig rengjøring: For en oppfriskende, grundig
tannpuss

Deler som medfølger

• Håndtak: 1 DiamondClean
• Børstehoder: 2 DiamondClean standard, 1
AdaptiveClean
• Oppladende glass: 1
• Reiseveske: USB-reiselader

Design og utseende

uker
• Hvitere tenner: Gjør tennene dobbelt så hvite*
• Timer: SmarTimer og Quadpacer

Enkel i bruk

• Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes
enkelt på plass
• Batteriindikator: Opplyst ikon viser batteriets
levetid
• Håndtak: Slank, ergonomisk design
• Skjerm: Opplyst display

Tekniske spesifikasjoner

• Batteri: Oppladbar
• Batteritype: Litium-ION
• Driftstid (full til tom): Opptil tre uker*

Drift

• Farge: Rosa

• Spenning: 110–220 V

Rengjøring

• Hastighet: Opptil 62 000 børstebevegelser/min
• Ytelse: Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*
• Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere på bare to

Service

• Garanti: 2 års begrenset garanti
•
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* basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på
standardmodus

