
 

Sonična električna
zobna ščetka

DiamondClean

 
5 načinov

4 glave ščetke

Polnilni kozarec, potovalna
torbica

z načinom Deep Clean

 

HX9394/40

Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
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

Do bolj belega nasmeha v enem tednu z glavo ščetke DiamondClean*

Z AdaptiveClean odstranite do 10-krat več zobnih oblog*

V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni*

Izbirajte med 5 načini, vključno z načinom za temeljito čiščenje (Deep Clean) in

načinom za občutljive zobe (Sensitive).

Varno in nežno za zdravje vaše ustne votline

Zagotavlja vrhunsko čistočo

Z načinom Deep Clean učinkovito očistite zahtevna mesta

Glava ščetke AdaptiveClean se prilagodi robu dlesni

Zasnova po vaši meri

Potovalna polnilna torbica USB in polnilni kozarec

Merilnika časa spodbujata k temeljitemu dvominutnemu ščetkanju

Izboljšajte ščetkanje

Naša edinstvena tehnologija vam zagotavlja učinkovito, a nežno čiščenje.
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Značilnosti

Do 2-krat bolj beli zobje

Namestite glavo ščetke DiamondClean, da

nežno in učinkovito odstranite površinske

zobne obloge. Goste osrednje ščetine za

odstranjevanje zobnih oblog poskrbijo, da bo

vaš nasmeh 2-krat bolj bel v samo 7 dneh.*

Odstranite do 10-krat več zobnih oblog

Namestite glavo ščetke AdaptiveClean za

doživetje najglobljega čiščenja. Zagotavlja 4-

krat boljši stik s površino** in odstrani do 10-

krat več zobnih oblog na težje dostopnih

mestih* ter prinaša globoko čiščenje ob dlesni

in med zobmi.

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.

5 načinov čiščenja

Z DiamondClean boste dosegli zares 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 temeljito čiščenje

(Deep Clean) – za poživljajoče temeljito

čiščenje, način za občutljive zobe (Sensitive) –

za nežno, a učinkovito čiščenje občutljivih

dlesni in način za beljenje (White) – idealni

način za odstranitev površinskih zobnih oblog.

Izjemno globoko čiščenje

Z načinom Deep Clean se lahko posvetite

določenim območjem in jih še natančneje

očistite. Edinstveno gibanje glave ščetke smo

združili z daljšim časom ščetkanja, ki traja 3

minute, za globoko čiščenje vaših zob.

Do 2-krat bolj zdravi zobje

Namestite glavo ščetke AdaptiveClean za

globoko in nežno čiščenje za do 2-krat bolj

zdrave zobe kot pri uporabi ročne zobne ščetke.

Mehke gumijaste stranice se prilagodijo

linijam vaših zob in dlesni ter vpijajo

prekomerni pritisk pri ščetkanju. Ščetine

dosežejo najgloblje kotičke zob za udobno in

učinkovito globoko čiščenje.

Merilnika časa QuadPacer in Smartimer

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.

Tehnologija Philips Sonicare

Močne sonične vibracije spenijo zobno pasto v

mehurčke, ki odstranjujejo zobne obloge, in jih

spravijo globoko med vaše zobe in ob dlesni.

Istočasno bodo vaši zobje občutili 62.000

nežnih, a učinkovitih gibov. Ščetkanje, za

katerega bi z ročno ščetko potrebovali mesec

dni, boste opravili v samo 2 minutah.
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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

Deep Clean: Za poživljajoče globoko čiščenje

Priloženi predmeti

Ročaj: 1 DiamondClean

Glave ščetke: 2 standardni DiamondClean, 2

standardni AdaptiveClean

Polnilni kozarec: 1

Potovalna torbica: Potovalni polnilnik USB

Zasnova in izdelava

Barva: Keramično bela

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

Enostavna uporaba

Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive

glave ščetke

Indikator baterije: Osvetljena ikona prikazuje

stanje baterije

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova

Zaslon: Osvetljen zaslon

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3

tedne*

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

* pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v standardnem

načinu
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