Sonična električna
zobna ščetka
DiamondClean
5 načinov
2 glavi ščetke
Polnilni kozarec, potovalna
torbica

Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
HX9392/39

Najboljša sonična zobna ščetka za beljenje Philips Sonicare
Najelegantnejša sonična električna zobna ščetka Philips Sonicare z
najučinkovitejšim beljenjem. Začnite uporabljati Philips Sonicare.
Dokazano izboljšuje zdravje ust
Bolj beli zobje v samo enem tednu
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni*
Izbirajte med 5 načini, vključno z načinom za poliranje (Polish) in načinom za
občutljive zobe (Sensitive).
Varno in nežno za zdravje vaše ustne votline
Zagotavlja vrhunsko čistočo
Ukrivljen vrat vam pomaga očistiti težavne predele.
Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare
Zasnova po vaši meri
Potovalna polnilna torbica USB in polnilni kozarec
Merilnika časa spodbujata k temeljitemu dvominutnemu ščetkanju
Program za enostaven začetek pospeši vašo rutino s tehnologijo Philips Sonicare.

Sonična električna zobna ščetka

HX9392/39

Značilnosti
Naravna belina zob

5 načinov čiščenja

Merilnika časa QuadPacer in Smartimer

Pritrdite glavo ščetke W2 Optimal White, da
odstranite površinske madeže in dosežete
najbolj bel nasmeh. Klinično je dokazano, da
goste osrednje ščetine za odstranjevanje
madežev poskrbijo za bolj bele zobe v samo
enem tednu.

Z DiamondClean boste dosegli osvežilno
čiščenje vsak dan. Naših 5 načinov zadovolji
vse vaše potrebe pri ščetkanju; način čiščenja
(Clean) – za izjemno vsakodnevno čiščenje,
način za nego dlesni (Gum Care) – za nežno
masažo dlesni, način za poliranje (Polish) – za
svetlejši nasmeh, način za občutljive zobe
(Sensitive) – za nežno, a učinkovito čiščenje
občutljivih dlesni in način za beljenje (White) –
idealni način za odstranitev površinskih zobnih
oblog.

Zobe lahko temeljito očistite v samo dveh
minutah. Naš merilnik časa QuadPacer vam za
vsako področje ust pove, kdaj ste porabili
optimalno dolžino časa, merilnik časa
SmarTimer pa vas opozori, ko se celoten čas
izteče. Skupaj vam omogočata, da vsak dan
dosežete priporočeno dolžino ščetkanja.

Poslovite se od zobnih oblog

Dosezite težavna mesta

Oblikovana z mislijo na shranjevanje

Goste visokokakovostne ščetine odstranijo do
7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

Kombinacija edinstvene oblike ročaja vaše
zobne ščetke DiamondClean in naše glave
ščetke omogoča tudi temeljito čiščenje
težavnih mest, kot so zadnji zobje.

Poskrbite za svoje dlesni

Z optimalnim čiščenjem, ki ga zagotavlja
DiamondClean, bodo dlesni bolj zdrave v 2
tednih.* Ker odstrani do 7-krat več zobnih oblog
ob dlesni kot ročna zobna ščetka,* bo vaš
nasmeh zdrav kot še nikoli.

Vrhunska potovalna torbica USB je tudi
polnilec, zato je zobna ščetka ne poti vedno
napolnjena. Položite zobno ščetko v torbico in
jo povežite s prenosnim računalnikom ali jo
priključite v vtičnico. Torbica vsebuje tudi držalo
za glavo ščetke za več higiene na potovanju.
Ko zobno ščetko polnite doma, se naš
eleganten polnilni kozarec stilsko prilega vaši
kopalnici in opravlja tudi funkcijo kozarca
za izplakovanje po ščetkanju. Ščetko enostavno
položite v kozarec. S samo enim polnjenjem
uživajte v dveh tednih redne uporabe.

Zeleni logotip Philips
S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko
zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste
ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo
pomembno okoljevarstveno izboljšavo na
enem ali več področjih Philipsovega
prizadevanja za varovanje okolja – energijska
učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,
recikliranje in odlaganje ter zanesljivost
celotno življenjsko dobo.
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Speciﬁkacije
Načini
Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo
Bela: Odstranjuje površinske madeže
Občutljivo: Nežno čiščenje zob in dlesni
Nega dlesni: Nežno masira dlesni
Poljščina: Za osvežitev in poliranje zob
Priloženi predmeti
Ročaj: 2 x DiamondClean
Glave ščetke: 2 standardni glavi W2 Optimal
White
Polnilni kozarec: 1
Potovalna torbica: 2, Potovalni polnilnik USB

Učinkovitost čiščenja
Hitrost: Do 62000 potez ščetke na minuto
Zmogljivost: Odstrani do 10-krat več zobnih
oblog*
Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih
izboljša zdravje dlesni
Prispeva k bolj belim zobem: 2-krat bolje
pobeli zobe*
Časovnik: SmarTimer in Quadpacer

Zaslon: Osvetljen zaslon
Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive
glave ščetke

Enostavna uporaba
Indikator baterije: Osvetljena ikona prikazuje
stanje baterije
Ročaj: Tanka ergonomska zasnova

Napajanje
Napetost: 110–220 V

Zasnova in izdelava
Barva: Črna, Rožnato zlata
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Tehnične speciﬁkacije
Baterija: Za polnjenje
Vrsta baterije: Litij-ionska
Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3
tedne*

Servis
Garancija: 2-letna omejena garancija

* pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v standardnem
načinu

