
 

Escova de dentes
eléctrica sónica

DiamondClean

 
5 modos

2 cabeças de escova

Carregador de copo, estojo de
viagem

Carregador de viagem USB

 

HX9372/04

Dentes mais brancos e mais saudáveis para

toda a vida
A melhor escova de dentes sónica de branqueamento da

Philips Sonicare

O melhor branqueamento Sonicare na nossa escova de dentes eléctrica mais

elegante da Philips Sonicare. Mude para a Sonicare.

Foi comprovado que melhora a saúde oral

Remove a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual

Um sorriso mais branco em apenas 1 semana com a cabeça de escova

DiamondClean*

Melhora a saúde das gengivas em apenas 2 semanas*

Segura e suave, para satisfazer as suas necessidades de saúde oral

Proporciona uma limpeza superior

A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave

Cabeça angular para ajudar na limpeza de zonas difíceis

Concebido a pensar em si

Estojo de viagem com carregamento por USB e copo de carregamento

Os temporizadores encorajam uma escovagem completa durante 2 minutos

O programa de início fácil ajuda a adaptar-se à sua rotina Philips Sonicare



Escova de dentes eléctrica sónica HX9372/04

Destaques

Diga adeus à placa bacteriana

As cerdas de elevada qualidade estão

agrupadas densamente para remover a placa

bacteriana até 7x mais do que uma escova de

dentes manual.

Dentes até 2x mais brancos

Encaixe a cabeça de escova DiamondClean

para remover manchas superficiais de forma

suave, mas eficaz. As cerdas densas da zona

central de remoção de manchas actuam com

eficácia para tornar o seu sorriso 2x mais

branco em apenas 7 dias*.

Cuide das suas gengivas

Graças à limpeza ideal da sua DiamondClean,

as gengivas ficam mais saudáveis em 2

semanas*. Remove até 7x mais placa

bacteriana ao longo da linha das gengivas do

que uma escova de dentes manual*, o que lhe

permite obter o seu sorriso mais saudável.

Design a pensar na arrumação

O seu requintado estojo de viagem USB

funciona também como um carregador para

nunca ficar sem bateria nas suas viagens.

Coloque a escova de dentes no estojo e ligue-

o ao seu computador portátil ou a uma tomada

eléctrica. Inclui ainda um suporte da cabeça de

escova para proporcionar ainda mais higiene

em viagem. Para o carregamento em casa, o

nosso elegante copo de carregamento

combina com a sua casa de banho e funciona

também como um copo para bochechar depois

da escovagem. Basta colocar a escova no copo.

Desfrute de duas semanas de utilização

regular com um único carregamento completo.

Tecnologia Philips Sonicare

As vibrações sónicas potentes convertem o seu

dentífrico em bolhas que combatem a placa

bacteriana, espalhando-as profundamente

entre os dentes e ao longo da linha das

gengivas. Simultaneamente, os seus dentes

irão sentir 31 000 passagens suaves mas

eficazes da escova. Obtenha os resultados de

um mês de escovagem manual em apenas 2

minutos.

QuadPacer e Smartimer

Consiga uma escovagem completa em apenas

2 minutos. O nosso QuadPacer permite-lhe

saber quando já passou o tempo ideal em

cada secção da boca enquanto o nosso

Smartimer lhe indica quando já decorreu o

tempo total. Estes dois elementos ajudam-no

a atingir o seu tempo de escovagem

recomendado sempre que escova os dentes.

Alcance as zonas difíceis

A forma única da pega da sua escova de

dentes DiamondClean, aliada às nossas

cabeças de escova, permite uma limpeza

completa mesmo em zonas difíceis, como os

dentes de trás.

Adaptação fácil à sua nova rotina

Adaptar-se a algo novo pode demorar algum

tempo. O nosso programa de início fácil

oferece a opção de um aumento gradual e

suave da potência de escovagem nas

primeiras 14 utilizações da sua escova nova.
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Especificações

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

Cuidado das gengivas: Massaja suavemente

as gengivas

Polaco: Para clarear e polir os seus dentes

Sensível: Limpeza suave de dentes e gengivas

Branqueamento: Elimina manchas da

superfície

Itens incluídos

Pegas: 1 DiamondClean

Cabeças de escova: 2 DiamondClean padrão

Carregador de copo: 1

Estojo de viagem: Carregador de viagem USB

Design e acabamento

Cor: Ametista

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 31 000 movimentos da

escovagem/min.

Performance: Remove até 7x mais placa

bacteriana*

Benefícios para a saúde: Melhora a saúde das

gengivas em apenas duas semanas

Benefícios de branqueamento: Branqueia os

dentes 2x melhor

Temporizador: Smartimer e Quadpacer

Fácil de utilizar

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de

escova de encaixe fácil

Tempo de escovagem: Até 3 semanas **

Indicador de bateria: Ícone iluminado indica a

carga da bateria

Pega: Design ergonómico esguio

Visor: Visor iluminado

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tipo de pilha: Iões de lítio

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): Até 3 semanas **

Potência

Voltagem: 110-220 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

* *com base em dois períodos de escovagens de dois

minutos por dia, no modo limpar

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2021‑02‑15

Versão: 8.1.1

EAN: 08 71010 37524 24

www.philips.com

http://www.philips.com/

