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Kaks harjapead
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algemad, tervemad hambad kogu eluks
nicare'i parim valgendava toimega elektriline hambahari

nicare'i parimad valgendamisomadused meie kõige elegantsemas Philips Sonicare'i 
ktrilises hambaharjas. Valige Sonicare.

Suu tervishoiu paranemine on tõestatud
• Eemaldab kuni 7x rohkem kattu kui käsihambahari
• Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga
• Valgendab hambaid üle 2x paremini kui käsihambahari
• Õrn režiim: hammaste ja igemete õrn puhastus
• Philips Sonicare'i hambahari aitab hambaid valgendada

Puhastab põhjalikult
• DiamondCleani hambaharjapea tagab Sonicare'i parima valgendusvõime
• Sonicare'i dünaamiline puhastus juhib vedeliku hammaste vahele

Disainitud ümbrusega sobivaks
• Topelt laadimissüsteem: laadimisklaas ja reisivutlar

Aitab järgida hambaarstide soovitusi
• Quadpaceri intervallitaimer ergutab põhjalikult harjama
• Kahe minuti taimer aitab kinni pidada soovituslikust harjamisajast.



 Eemaldab kuni 7x rohkem kattu

Eemaldab raskesti ligipääsetavatest kohtadest kuni 
seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari.

Parandab igemete tervist

Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja optimaalne 
puhastus hammaste vahelt ja piki igemeserva 
parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga. 
Puhastab põhjalikult hammaste vahelt ja eemaldab 
märgatavalt rohkem kattu kui käsihambahari.

Valgendab hambaid 2X paremini

See Philips Sonicare'i hambahari valgendab hambaid 
enam kui kaks korda paremini kui käsihambahari ja 

seda juba ühe nädalaga. Eemaldab kuni 100% rohkem 
plekke, et tagada ühe nädalaga valgemad hambad.

DiamondCleani harjapea

DiamondCleani hambaharjapeadel, mis on Philips 
Sonicare'i parim valgendav harjapea, on 
teemandikujulised keskmise jäikusega harjased, mis 
eemaldavad katu efektiivselt, kuid õrnalt. See Philips 
Sonicare'i elektriline hambahari on suurepärase 
puhastusvõimega ja tagab käsihambaharjaga 
võrreldes valgemad hambad.

Patenteeritud sonic-tehnoloogia

Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja unikaalne 
dünaamiline liikumine puhastab õrnalt ja tõhusalt 
hambavahed ja igemeservad.
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Spetsifikatsioon
Režiimid
• Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel 

puhastamiseks
• Igemehooldus: Igemete õrnaks masseerimiseks
• Poleerimine: Hammaste poleerimiseks ja särama 

panemiseks
• Sensitive: Hammaste ja igemete õrn puhastus
• Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

Kaasasolevad tarvikud
• Käepidemed: 1 DiamondClean
• Harjapead: 1 DiamondCleani tavaline, 1 

DiamondCleani kompaktne
• Laadimisklaas: 1
• Reisivutlar: USB-reisilaadija

Disain ja viimistlus
• Värvus: Keraamiline valge

Puhastusjõudlus
• Kiirus: Kuni 31 000 harjamisliigutust minutis
• Jõudlus: Eemaldab kuni 100% rohkem kattu
• Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid kahe 

nädalaga
• Parem valgendamine: Valgendab hambaid 2X 

paremini
• Taimer: Smartimer ja Quadpacer

Kergesti kasutatav
• Harjapeade süsteem: Lihtsalt külgelükatavad 

harjapead
• Harjamisaeg: Kuni 3 nädalat**
• Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga
• Käepide: Peenike, ergonoomiline disain
• Tootealus: Valgustatud ekraan

Tehnilised andmed
• Aku: Laetav
• Aku tüüp: Liitiumioon
• Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni 3 

nädalat

Võimsus
• Pinge: 110-220 V

Hooldus
• Garantii: Kaheaastane piiratud garantii
•

* * põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel 
puhastusrežiimis
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