Електрическа звукова
четка за зъби
DiamondClean
5 режима
2 глави за четка
Зареждаща чаша, калъф за пътуване

HX9392/39

По-бели, по-здрави зъби за цял живот
Най-добрата избелваща електрическа четка за зъби Philips Sonicare
Най-доброто избелване на Philips Sonicare с нашата най-елегантна електрическа звукова
четка за зъби. Преминете към Philips Sonicare.
Доказано подобрява здравето на устата
Избелва зъбите само за една седмица
До 7 пъти повече премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби
Подобрява здравето на венците само за 2 седмици*
Избирайте между 5 режима, включително Polish и Sensitive
Безопасно и нежно за нуждите на вашето орално здраве
Дълбоко почистване
Накрайник под ъгъл с цел по-лесно почистване на труднодостъпни места
Подобрена звукова технология на Philips Sonicare
Проектирани по ваша мярка
Калъф за пътуване със зареждане с USB и зареждаща чаша
Таймери, които насърчават 2 пълни минути почистване
Лесна програма за започване изгражда вашия Philips Sonicare режим

Електрическа звукова четка за зъби
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Акценти
Естествено по-бели зъби

5 режима за почистване по ваш начин

количество време за всяка част от устата ви, докато
SmarTimer сигнализира, когато общото ви време
свърши. Заедно те ви помагат да достигнете
препоръчителното време за почистване всеки път.
Достигнете тези скрити места

Поставете главата на четката W2 Optimal White за
премахване на повърхностни петна и разкрийте
своята най-бяла усмивка. Клинично доказано е, че
избелва зъбите само за една седмица със своите
гъсто разположени централни косъмчета за
отстраняване на петна.
Кажете сбогом на плаката

С DiamondClean получавате освежаващо почистване
всеки ден. Нашите 5 режима покриват всички ваши
грижи по миенето на зъбите; режим Clean – за
изключително всекидневно почистване, Gum Care –
за нежен масаж на венците, Polish – за по-блестяща
усмивка, Sensitive – за нежно, но ефективно
почистване на чувствителни венци, и White –
идеалният режим за отстраняване на повърхностни
петна.

Уникалната форма на дръжката на четката за зъби
DiamondClean в комбинация с нашите глави означава,
че дори и скритите места, като например кътниците,
биват почиствани изцяло.

Дизайн за лесно съхраняване

Отпуснете се и се насладете на своя нов режим

Луксозният USB калъф за пътуване служи и като
зарядно устройство, за да позволява употреба на
всяко едно място. Поставете четката за зъби в
калъфа и го свържете към лаптоп или го включете в
контакт. Също така включва дръжка за глава на четка
за допълнителна хигиена по време на пътуване. А по
време на зареждане у дома елегантната ни чаша за
зареждане се съчетава стилно с вашата баня и може
да се използва също като чаша за изплакване след
почистване. Просто поставете четката в чашата.
Насладете се на две седмици редовна употреба само
с едно пълно зареждане.

Започването на нова дейност може да изисква
известен период за привикване. Нашата програма за
лесно започване ви дава възможност за постепенно,
нежно увеличаване на мощността на почистване за
първите 14 пъти използване на вашата нова четка.

QuadPacer и Smartimer

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат да намалят
разходите, консумацията на енергия и емисиите на
въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни
екологичносъобразни подобрения в една или няколко
от "Зелените цели" на Philips – енергийна
ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,
рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия
живот на продукта.

Плътно подредените, висококачествени косъмчета
премахват до 7 пъти повече плака в сравнение с
ръчна четка за зъби.
Грижете се за своите венци

Благодарение на оптималното почистване от
DiamondClean вашите венци стават по-здрави за 2
седмици*. Отстранявайки до 7x повече плака по
линията на венците, отколкото с ръчна четка за
зъби*, вие ще получите вашата най-здрава усмивка.

Необходими са само 2 минути за цялостно
почистване на вашите зъби. Нашият QuadPacer ви
уведомява, когато е преминало оптималното
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Спецификации
Режими
Clean: За изключително ежедневно почистване
White: Премахва повърхностните петна
Sensitive: Нежно почистване на зъбите и венците
Gum Care: Нежно масажира венците
Deep Clean: Полирайте и изсветлете зъбите си
Включени в комплекта
Дръжка: 2 DiamondClean
Глави за четка: 2 W2 Optimal White стандарт
Зареждаща чаша: 1
Калъф за пътуване: 2, USB зарядно устройство за
пътуване

Дизайн и покритие
Цвят: Черно, Розово злато
Работни показатели при почистване
Скорост: До 62 000 движения на четката/мин
Представяне: Отстранява до 10 пъти 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
Индикатор за батерията: Светещата икона показва
състоянието на батерията
Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн
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Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн
Дисплей: Осветен дисплей
Система на главата за четка: Лесно поставяне на
главите с щракване
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 ограничена гаранция

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

