
 

Електрическа четка за зъби

с акумулаторна батерия

DiamondClean

  5 режима

2 глави за четка

Зареждаща чаша

USB зарядно устройство за пътуване

 

HX9382/04

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

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

Philips Sonicare. Преминете към Sonicare.

Доказано подобрява здравето на устата

Премахва до 7 пъти повече плака от ръчна четка за зъби

Подобрява здравето на венците само за две седмици

Избелва зъбите повече от 2 пъти по-добре от ръчната четка за зъби

Режим Sensitive: Нежно почистване на зъбите и венците

Електрическата четката за зъби Philips Sonicare помага за избелването на зъбите

Осигурява превъзходно почистване

Глава за четка DiamondClean за най-доброто избелване от Sonicare

Динамичното почистващо движение на Sonicare насочва течността между зъбите

Проектирани по ваша мярка

Система за двойно зареждане: Зареждаща чаша и калъф за транспортиране.

Помага да спазвате препоръките на денталните специалисти

Таймерът Quadpacer помага за пълно почистване

2-минутният таймер ви помага да спазвате препоръчителното време за миене



Електрическа четка за зъби с акумулаторна батерия HX9382/04

Акценти Спецификации

Премахва до 7 пъти повече плака

Премахва до 7 пъти повече плака от

труднодостъпните места, отколкото обикновена

четка за зъби.

Подобрява здравето на венците

Тази електрическа четка за зъби Philips Sonicare

осигурява оптимално почистване между зъбите и по

продължение на венеца за по-добро здраве на

венците само за две седмици. Почиства превъзходно

между зъбите и отстранява много повече плака,

отколкото ръчните четки за зъби

Избелва зъбите 2 пъти по-добре

Тази четка за зъби Philips Sonicare избелва зъбите

повече от 2 пъти по-добре от механична четка за

зъби само за 1 седмица. Премахва до 100% повече

петна за по-бели зъби само за 1 седмица.

Глава за четка DiamondClean

Главите за четки DiamondClean, най-добрите

избелващи глави за четки от Philips Sonicare, имат

средно твърди косми с форма на диамант за

ефективно и същевременно нежно премахване на

плаката. Тази електрическа четка за зъби Philips

Sonicare ви осигурява изключително добро почистване

и по-бели зъби в сравнение с ръчната четка за зъби.

Патентована звукова технология

Уникалното динамично действие на електрическата

четка за зъби Philips Sonicare нежно и ефикасно

достига дълбоко между зъбите и по продължение на

венеца.

Режими

Почистване: За изключително ежедневно

почистване

Грижа за венците: Нежно масажира венците

Полски: Полирайте и изсветлете зъбите си

Sensitive: Нежно почистване на зъбите и венците

Бяло: Премахва повърхностните петна

Включени в комплекта

Дръжки: 1 DiamondClean

Глави за четка: 1 DiamondClean стандартна, 1

DiamondClean компактна

Зареждаща чаша: 1

Калъф за пътуване: USB зарядно устройство за

пътуване

Дизайн и покритие

Цвят: Керамично бяло

Работни показатели при почистване

Скорост: До 31 000 почистващи движения в минута

Представяне: Премахва до 100% 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

Време за миене на зъбите: До 3 седмици**

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: 110 – 220 V

Сервиз

Гаранция: 2 години гаранция

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

clean
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