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HX9394/40

Poczuj różnicę od pierwszego użycia
Szczoteczka soniczna Philips Sonicare

Soniczna szczoteczka Philips Sonicare o wysokiej skuteczności czyszczenia i

eleganckim wyglądzie. Zamień swoją szczoteczkę na Sonicare.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

Bielszy uśmiech po 1 tygodniu stosowania główki DiamondClean*

Usuwaj do 10 razy więcej płytki nazębnej z AdaptiveClean*

Poprawia zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie*

5 programów do wyboru, w tym program głębokiego lub delikatnego czyszczenia

Bezpieczne i delikatne działanie pozwalające zadbać o jamę ustną

Doskonałe czyszczenie

Program głębokiego czyszczenia pozwalający uporać się z kłopotliwymi miejscami

Główka szczoteczki AdaptiveClean dopasowuje się do linii dziąseł

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

Etui podróżne ze złączem USB i szklanka do ładowania

Zegary ułatwiają dokładne szczotkowanie przez 2 minuty

Zoptymalizuj czyszczenie

Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie
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Zalety

Nawet 2 razy bielsze zęby

Nałóż główkę szczoteczki Optimal White, aby

delikatnie i skutecznie usuwać przebarwienia.

Gęsto ułożone, umieszczone centralnie włosie

w kształcie diamentu ciężko pracuje, aby Twój

uśmiech był 2 razy bielszy już po 7 dniach.*

Usuwaj do 10 razy więcej płytki nazębnej

Kliknij główkę szczoteczki AdaptiveClean, aby

poznać naszą najbardziej dogłębną metodę

czyszczenia. 4 razy większa powierzchnia

kontaktu** umożliwia usunięcie nawet do 10

razy więcej płytki nazębnej w trudno

dostępnych miejscach* i dokładne czyszczenie

wzdłuż linii dziąseł i między zębami.

Zadbaj o dziąsła

Dzięki optymalnemu czyszczeniu szczoteczką

DiamondClean dziąsła będą zdrowsze już po 2

tygodniach*. Usuwając do 7 razy więcej płytki

nazębnej niż w przypadku zwykłej

szczoteczki*, uzyskasz najzdrowszy uśmiech.

5 programów pozwala dostosować

czyszczenie do swoich potrzeb

Szczoteczka DiamondClean zapewnia

odświeżające czyszczenie każdego dnia. 5

programów zaspokoi wszystkie potrzeby w

zakresie szczotkowania. program Clean —

wyjątkowa czystość każdego dnia; Gum Care

— delikatny masaż dziąseł; Deep Clean —

pobudzające głębokie czyszczenie; Sensitive

— łagodne i skuteczne czyszczenie wrażliwych

dziąseł; White — idealny program do

usuwania przebarwień.

Bardzo dokładne czyszczenie

Nasz program głębokiego czyszczenia pozwala

naprawdę skupić się na określonych obszarach

i poświęcić im więcej uwagi. Połączyliśmy

wyjątkowe ruchy naszej główki szczoteczki z

3-minutowym czasem szczotkowania, aby

zęby były rzeczywiście dokładnie

wyczyszczone.

Nawet 2 razy zdrowsze zęby

Kliknij główkę szczoteczki AdaptiveClean i

ciesz się dogłębnym, delikatnym

czyszczeniem, które pozwala zadbać o zdrowie

dziąseł dwa razy lepiej w porównaniu ze

zwykłą szczoteczką. Miękkie, gumowe

elementy boczne dopasowują się do kształtu

zębów i dziąseł bez konieczności użycia

dużego nacisku. Włosie, które dociera głęboko

między zęby, zapewnia komfortowe, dogłębne

czyszczenie.

QuadPacer i SmarTimer

Dokładne umycie zębów zajmuje zaledwie 2

minuty. Quadpacer informuje, kiedy upływa

optymalny czas przeznaczony na

szczotkowanie każdej z części jamy ustnej. Z

kolei SmarTimer sygnalizuje upłynięcie

łącznego czasu. Razem pomagają w

szczotkowaniu zębów przez zalecany czas —

za każdym razem.

Technologia Philips Sonicare

Wibracje soniczne przekształcają pastę do

zębów i ślinę w mikrobąbelki oraz kierują je

głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł. W

tym samym czasie zęby są poddawane 62 tys.

delikatnych, a jednocześnie efektywnych

ruchów szczotkujących. 2 minuty takiego

szczotkowania odpowiadają miesięcznemu

korzystaniu ze zwykłej szczoteczki.
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Dane techniczne

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Biały: Usuwanie przebarwień

Delikatne czyszczenie: Delikatne czyszczenie

zębów i dziąseł

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

Głębokie czyszczenie: Pobudzające głębokie

czyszczenie

Elementy zestawu

Uchwyt: 1 DiamondClean

Końcówka: 2 DiamondClean — standardowe, 2

standardowe AdaptiveClean

Szklanka do ładowania: 1

Etui podróżne: Ładowarka podróżna USB

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Ceramiczna biel

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na

minutę

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki

nazębnej*

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł

w zaledwie 2 tygodnie

Usuwanie przebarwień: Wybiela zęby 2 razy

lepiej*

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmarTimer

Łatwość użytkowania

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę

szczoteczki w łatwy sposób

Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona

informuje o stanie naładowania akumulatora

Uchwyt: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Dane techniczne

Bateria: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy baterii: Nawet do 3 tygodni*

Moc

Napięcie: 110–220 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

* w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia

dziennie w trybie standardowym
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