Vitare tänder på en
vecka
DiamondClean
5 lägen och två
tandborsthuvuden
3 veckors batteritid
Induktionsladdning i glas
60 dagars pengarna-tillbaka
garanti

Vitare, hälsosammare tänder livet ut
Testvinnare¹ och prisbelönad design²!
HX9332/04

Eltandborsten Philips Sonicare DiamondClean hjälper dig att få vitare tänder på
bara en vecka. Den tar bort upp till 7 gånger mer plack än en manuell tandborste.
Långsmala borsthuvudet kommer åt även längst bak i munnen. Unik glasladdare
och exklusiv reseetui med USB-laddare ingår. Testa i 60 dagar!<br>
<br>¹Testvinnare i tidningen Metro (2012), Årets Groomingverktyg i tidningen Café
(2013) mm. ²Reddot Design Award (2012), If Design Award (2012) mm.
Ger bevisat bättre munhälsa
Tar bort upp till 7x mer plack än manuella tandborstar
Förbättrar munhälsan på bara två veckor
Ger dig dubbelt så vita tänder än en vanlig tandborste
Läget för skonsam borstning: Skonsam rengöring av tänder och tandkött
Philips Sonicare-tandborsten gör tänderna vitare
ger en överlägsen rengöring
Sonicare DiamondClean borsthuvud för vitare tänder
Sonicares dynamiska rengöring för in vätska mellan tänderna
Utformad för dig
Dubbelt laddningssystem: laddningsglas och resefodral.
Hjälper dig att följa tandvårdsrekommendationer
Quadpacer-timer med intervall uppmuntrar till noggrann borstning
Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden

Vitare tänder på en vecka

HX9332/04

Funktioner

Speciﬁkationer

Tar bort upp till 7x mer plack

DiamondClean borsthuvud

Tar bort upp till 7 gånger mer plack på
svåråtkomliga ställen än manuella tandborstar.
Förbättrar munhälsan

DiamondCleans tandborsthuvuden, Philips
Sonicares bästa borsthuvud för vitare tänder,
har diamantformade borststrån som eﬀektivt
men skonsamt tar bort ytﬂäckar och skrapar
bort plack. Tar bort ﬂäckar som bildas från
kaﬀe, te, rött vin, cigaretter och tobak på bara 1
vecka.
Patenterad sonisk teknologi

Eltandborsten från Philips Sonicare rengör
optimalt mellan tänderna och längs
tandköttskanten, och förbättrar munhälsan på
bara två veckor. Ger överlägsen rengöring
mellan tänderna och tar bort avsevärt mer plack
än en manuell tandborste.
Dubbelt så vita tänder

Sonicares eltandborste ger dig ﬂer borströrelser
per minut än vad din manuella tandborste gör
på en månad. Vår soniska teknologi pressar
vatten och tandkräm in mellan tänderna och in
under tandköttskanten vilket skonsamt och
eﬀektivt rengör hela munnen, inte enbart
tandytan.

Ger dig upp till dubbelt så vitare tänder än en
vanlig tandborste på bara 1 vecka. Tar bort upp
till 100 % ﬂer ﬂäckar och ger vitare tänder på
bara 1 vecka.

Lägen
Rengöra: För överlägsen daglig rengöring
Tandköttsvård: Masserar tandköttet varsamt
Polera: Gör tänderna vita och rena
Sensitive: Skonsam rengöring av tänder och
tandkött
Vit: Tar bort missfärgningar
Medföljande tillbehör
Handtag: 1 DiamondClean
Borsthuvuden: 1 DiamondClean, kompakt, 1
DiamondClean, standard
Laddarglas: 1
Resefodral: USB-laddare
Design och ﬁnish
Färg: Keramisk vit
Rengöringsprestanda
Hastighet: Upp till 31 000 borsttag/min
Prestanda: Tar bort upp till 100 % mer plack
Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara
två veckor
Fördelar med vitare tänder: Dubbelt så vitare
tänder
Timer: Smartimer och Quadpacer
Lättanvänd
Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt
knäpps på
Borstningstid: Upp till 3 veckor**
Batteriindikator: Belyst ikon indikerar
batteriets livslängd
Handtag: Tunn, ergonomisk design
Teckenfönster: Belyst skärm
Tekniska speciﬁkationer
Batteri: Laddningsbar
Batterityp: Litiumjon
Drifttid (full till tom): Upp till 3 veckor
Eﬀekt
Spänning: 110–220 V
Service
Garanti: 2 års begränsad garanti
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* *baserat på två borstningar på två minuter per dag, i
rengöringsläge (Clean)

