
 

Sonic elektriskā
zobu birste

DiamondClean

 
5 režīmi

2 zobu birstes uzgaļi

Lādētājs-glāze, ceļojumu
futrālis

 

HX9392/39
Baltāki un veselīgāki zobi.
Labākā Philips Sonicare balinošā Sonic zobu birste

Philips Sonicare nozīmē labāko zobu balināšanu ar mūsu elegantāko Sonic

elektrisko zobu birsti. Pārejiet uz Philips Sonicare.

Pierādīts, ka uzlabo mutes veselību

Padara zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā

Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās*

Izvēlieties kādu no 5 režīmiem, tostarp pulēšanas vai jutīgo režīmu.

Droša un saudzīga tīrīšana, kas nodrošina zobu un smaganu veselību

Nodrošina izcilu tīrību

Izliekts kātiņš, lai atvieglotu piekļuvi grūti sasniedzamām vietām

Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija

Radīts tieši jums

USB ceļojumu futrālis-lādētājs un lādētājs-glāze

Taimeri nodrošina, ka zobi netiks tīrīti mazāk par 2 minūtēm

Vieglas sākšanas programma palīdz izveidot Philips Sonicare zobu tīrīšanas režīmu
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Izceltie produkti

Dabiski baltāki zobi

Uzlieciet W2 Optimal White birstes uzgali un

notīriet aplikumu un padariet savu smaidu

žilbinoši baltu. Birstes uzgaļa centrālajā daļā

blīvi izvietotie sariņi noņem aplikumu un ir

klīniski pierādīts, ka tas spēj padarīt zobus

baltākus tikai vienas nedēļas laikā.

Atvadies no zobu aplikuma

Biezi izvietoti augstas kvalitātes sariņi likvidē

līdz 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu

birste.

Smaganu kopšana

DiamondClean optimālā tīrīšana 2 nedēļu

laikā padara smaganas veselīgākas*. Tiek

likvidēts līdz 7 reizēm vairāk aplikuma gar

smaganu līniju nekā ar manuālo zobu suku*,

un jūs iegūsiet veselīgāko smaidu.

5 tīrīšanas režīmi

DiamondClean zobiem nodrošina svaigumu

katru dienu. 5 režīmos iekļautas visas tīrīšanas

iespējas; tīrīšanas režīms — perfektai ikdienas

tīrīšanai, smaganu kopšana — saudzīga

smaganu masāža, pulēšana — baltākam

smaidam, jutīgais režīms — saudzīga, bet

efektīva smaganu tīrīšana un baltais režīms —

lieliski piemērots plankumu likvidēšanai no

zobu virsmām.

Pastāvīga efektivitāte

Eleganto USB ceļojumu futrāli ceļojuma laikā

var izmantot arī kā lādētāju. Ievietojiet zobu

birsti futrālī un pievienojiet to klēpjdatoram vai

iespraudiet sienas kontaktligzdā. Iekļauts arī

zobu birstes uzgaļa turētājs, ceļojuma laikā

nodrošinot papildu higiēnu. Uzlādei mājās

paredzēts kompaktais lādētājs-glāze, kas

lieliski iekļausies jūsu vannas istabas interjerā,

turklāt pēc zobu tīrīšanas to var izmanto arī kā

skalošanas glāzi. Vienkārši ievietojiet zobu

birsti glāzē, un viena uzlādes reize zobu birstei

nodrošinās divas nedēļas ilgu darbību.

QuadPacer un Smartimer

Kārtīgai zobu tīrīšanai nepieciešamas tikai

2 minūtes. QuadPacer norāda, cik ilgi jātīra

katra mutes daļa, bet SmarTimer signāls

atskan, kad tīrīšanas laiks beidzas. Tādējādi

zobu tīrīšana ir plānveidīga, efektīva un

precīza.

Piekļūst grūti sasniedzamām vietām

DiamondClean zobu birstes unikālā forma

apvienojumā ar zobu birstes uzgaļiem

nodrošina piekļuvi un pamatīgu tīrīšanu visām

vietām, tostarp arī zobu aizmugurējai daļai.

Viegli veidot jaunu ieradumu

Sākot ko jaunu, var paiet noteikts laiks, lai pie

tā pierastu. Mūsu vieglā sākšanas programma

pirmajās 14 zobu tīrīšanas reizēs pakāpeniski

un saudzīgi palielina tīrīšanas jaudu.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Balta: Notīra aplikumu

Jutīgais režīms: Saudzīga zobu un smaganu

tīrīšana

Smaganu kopšana: Saudzīgi masē smaganas

Poļu: Padara zobus gaišākus un tos nopulē

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturis: 2 DiamondClean

Suku uzgaļi: 2 W2 Optimal White, standarta

Lādētājs "Glāze": 1

Ceļojumu futrālis: 2, USB ceļojumu lādētājs

Dizains un apdare

Krāsa: Melna, Rose gold

Tīrīšanas veiktspēja

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Sniegums: Likvidē līdz 10x vairāk aplikuma*

Veselības ieguvumi: Uzlabo smaganu veselību

tikai divās nedēļās

Balinošās īpašības: Baltina zobus 2X

efektīvāk*

Taimeris: SmarTimer un Quadpacer

Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Izgaismota ikona

norāda baterijas darbmūžu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Displejs: Izgaismots displejs

Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami

birstes uzgaļi

Tehniskā specifikācija

Baterija: Uzlādējams

Akumulatora tips: Litija jonu

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 3

nedēļām*

Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

* pamatojoties uz divām tīrīšanas reizēm dienā divu

minūšu ilgumā, standarta režīms
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