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Terveemmät valkoisemmat hampaat

pitkäaikaisin tuloksin
Laadukkain valkaiseva Philips Sonicare -sonic-

sähköhammasharja

Sonicare-valkaisutehoa tyylikkäimmässä Philips Sonicare -

sähköhammasharjassamme. Vaihda nyt Sonicare-sähköhammasharjaan.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Valkoisempi hymy jopa yhdessä viikossa DiamondClean-harjaspäällä*

Terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa*

Turvallista ja hellävaraista suun hoitoa

Tehokas puhdistus

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

Heitä hyvästit plakille

Tiheät ja korkealaatuiset harjakset poistavat

jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja.

Jopa 2 kertaa valkoisemmat hampaat

DiamondClean-harjaspää poistaa

tummentumia hellästi mutta tehokkaasti.

Harjaspään keskiosan tiheästi asetellut

harjakset tekevät hymystäsi kaksi kertaa

valkoisemman vain seitsemässä päivässä.*

Huolehdi ikenistä

DiamondClean-harjaspään optimaalinen

puhdistusteho tekee ikenistäsi terveemmät jo

kahdessa viikossa. Tavalliseen

hammasharjaan* verrattuna se poistaa

ienrajasta jopa 7 kertaa enemmän plakkia.

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.

QuadPacer ja Smartimer

Hampaiden huolellinen harjaus kestää vain

kaksi minuuttia. QuadPacer kertoo, kun olet

käyttänyt optimaalisen ajan suun eri osien

puhdistamiseen, ja SmarTimer ilmoittaa

puolestaan, kun kokonaisaika on kulunut.

Yhdessä nämä ajastimet auttavat sinua

saavuttamaan suositellun harjausajan kerrasta

toiseen.

Ulottuu hankaliinkin paikkoihin

DiamondClean-hammasharjan rungon

ainutlaatuisen muotoilun ja harjaspäiden

ansiosta ulotut myös hankalasti puhdistettaviin

alueisiin, kuten takahampaisiin.

Omaksu uusi rutiini helposti

Uusien asioiden omaksumiseen voi kulua

jonkin aikaa. Helpon aloitusohjelmamme

avulla voit lisätä harjaustehoa vähitellen ja

hellävaraisesti uuden hammasharjasi

14 ensimmäisellä käyttökerralla.

Harjaa huoletta

Olivatpa tarpeesi mitkä tahansa,

DiamondClean tarjoaa turvallisen harjauksen.

Sonic-tekniikkamme sopii hampaiden

puhdistukseen myös hammasrautojen,

paikkojen, kruunujen ja siltojen kanssa, ja sitä

voidaan käyttää päivittäin iensairausten

hoidossa.
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Tekniset tiedot

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

Ikenien suojaus: Hieroo hellästi ikeniä

puola: Kirkastaa ja kiillottaa hampaita

Hellävarainen: Hellävarainen hampaiden ja

ikenien puhdistus

Valkoinen: Poistaa tummentumia

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 DiamondClean

Harjaspäät: 2 DiamondClean Standard -

harjaspäätä

Lasilaturi: 1

Kuljetuslaukku: USB-matkalaturi

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Violetti

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 7 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

Harjausaika: Jopa 3 viikkoa**

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 puhdistustilassa

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä

2021‑06‑04

Versio: 10.3.1

EAN: 08 71010 37524 31

www.philips.com

http://www.philips.com/

