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Puhtaammat, valkoisemmat hampaat
Paras Philips Sonicare sähköhammasharja uuden

syväpuhdistustilan kanssa

Philips DiamondClean sähköhammasharja putsaa pintavärjäytymät pois

tehokkaasti hampaista jotta hymysi olisi puhtaampi ja valkoisempi. Uudella

harjaspäällä ja syväpuhdistustilalla hammasvälit ja ienraja puhdistuu tehokkaasti

mutta hellävaraisesti. DiamondClean sähköhammasharja poistaa jopa 10 kertaa

enemmän plakkia tavalliseen hammasharjaan verrattuna ja antaa raikkaan tunteen

suuhun.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Näkyvästi valkoisemmat hampaat viikossa*

Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

Tehokas puhdistus

Seuraa hampaiden ja ikenien muotoja ja puhdistaa perusteellisemmin

DiamondClean-harjaspäät, Sonicaren tehokkainta valkaisua

Uusi Deep Clean: käsittele ongelmakohtia vaivattomasti

Uudenlainen puhtauden tunne

Suunniteltu sinua varten

Kaksi lataustapaa: lasilaturi ja kuljetuslaukku

Ajastimet kannustavat perusteelliseen harjaamiseen
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Kohokohdat

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia

Poistaa AdaptiveClean-harjaspään kanssa

jopa 10 kertaa enemmän plakkia

vaikeapääsyisistä paikoista kuin tavallinen

hammasharja.

Näkyvästi valkoisemmat hampaat

Philips Sonicare DiamondClean putsaa

pintavärjäytymät pois helposti ja saat

näkyvästi valkoisemmat hampaat viikossa*.

Parantaa ienterveyttä

Philips Sonicare -sähköhammasharjan

hammasvälien ja ienrajojen optimaalinen

puhdistus kohentaa ikenien terveyttä jo

kahdessa viikossa.

AdaptiveClean-harjaspää

AdaptiveClean-harjaspää on ainoa

sähköhammasharjan pää, joka seuraa

hampaidesi ja ikeniesi yksilöllisiä muotoja.

Harjaspää pystyy pehmeiden joustavien

kumisivujen ansiosta myötäilemään jokaista

kaarretta. Se puhdistaa jopa 4 kertaa tavallista

suuremmalta alueelta ja poistaa plakkia jopa

10 kertaa enemmän ienrajoista ja hampaiden

välistä. Harjan seuratessa ienrajaa se

vaimentaa liiallista harjausvoimaa, jotta ikeniä

käsitellään hellävaraisesti.

DiamondClean-harjaspää

DiamondClean on Philips Sonicaren tehokkain

valkaiseva harjaspää. Sen vinoneliön

muotoiset harjakset poistavat tummentumia ja

plakkia tehokkaasti mutta hellästi. Se poistaa

kahvin, teen, punaviinin ja tupakan

aiheuttamat tahrat jo 1 viikossa.

Deep Clean -tila

Täysin uusi Deep Clean -tila tarjoaa

poikkeuksellista puhdistusta vaikeapääsyisissä

paikoissa. Harjaspään ainutlaatuinen liike

sekä pidennetty kolmen minuutin harjausaika

tekevät tästä tilasta oikean valinnan, kun

haluat kiinnittää erityistä huomiota

ongelmakohtiin.

Uudenlainen puhtauden tunne

Philips Sonicare sähköhammasharjat tekevät

yli 31,000 harjausliikettä minuutissa jonka

takia suu puhdistuu erinomaisen hyvin.

Meidän sähköhammasharjat työntää

hammastahnan syvälle hammasväleihin ja

ikenien alle. Suu puhdistuu tehokkaasti mutta

hellävaraisesti, kliinisesti todistetuilla

tuloksilla.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

Valkoinen: Poistaa tummentumia

Hellävarainen: Hellävarainen hampaiden ja

ikenien puhdistus

Ikenien suojaus: Hieroo hellästi ikeniä

Syväpuhdistus: Perusteellinen syväpuhdistus

Pakkauksen sisältö

Rungot: 1 DiamondClean

Harjaspäät: 2 DiamondClean Standard -

harjaspäätä, 1 x AdaptiveClean

Lasilaturi: 1

Kuljetuslaukku: USB-matkalaturi

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Ruusukulta

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 10 kertaa

enemmän plakkia*

Terveysedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo

kahdessa viikossa

Valkaiseva ominaisuus: Valkaisee hampaita 2

kertaa paremmin*

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Helppokäyttöinen

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Latauksen ilmaisin: Valaistu kuvake osoittaa

akun latauksen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Näyttö: Valaistu näyttö

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 3 viikkoa*

Virta

Jännite: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin

harjauskertaan perustilassa
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