
 

แปรงสีฟนไฟฟา Sonic

DiamondClean

  5 โหมด

2 หัวแปรง

ถวยแกวชารจ กระเปาพกพาสาํหรบั

เดนิทาง

รุนโรสโกลด

 

HX9312/04

เพื่อฟนที่ขาวและมีสขุภาพดยีิ่งขึ้นอยางยาวนาน
แปรงสฟีนแบบโซนคิชนดิฟอกฟนขาว Philips Sonicare ที่ดทีี่สดุ

ฟอกฟนขาวที่ดทีี่สุดของ Philips Sonicare ในแปรงสีฟนไฟฟาความเร็วสูงที่หรูหราที่สุดของเรา เปลี่ยนไปใช

Philips Sonicare วันนี้เลย

พสิจูนแลววาสงผลใหมสีขุภาพชองปากท่ีดย่ิีงข้ึน

รอยยิ้มขาวสดใสยิ่งข้ึนภายใน 1 สัปดาหดวยหวัแปรง DiamondClean ของเรา

กาํจดัคราบหนิปนูไดมากกวาแปรงสีฟนปกตถิงึ 7 เทา

ปรับปรุงสุขภาพเหงอืกใน 2 สัปดาห*

เลอืกโหมดจาก 5 โหมด ประกอบดวยโหมดขัดเงางาม และโหมดบอบบาง

ปลอดภยัและนุมนวลตอความตองการดานสุขภาพชองปากของคุณ

ใหการทําความสะอาดท่ีเหนือกวา

คอดามทาํมุมเพ่ือชวยในการทาํความสะอาดบริเวณที่เขาถงึยาก

เทคโนโลยอีนัเปนเอกลกัษณของเราใหการทาํความสะอาดที่ทรงพลงัแตนุมนวล

การออกแบบเฉพาะสาํหรบัคณุ

กลองเกบ็สําหรับเดนิทางชารจดวย USB และฐานชารจแกว

ตวัตั้งเวลาจะกระตุนการแปรงฟนระยะเวลา 2 นาทแีบบละเอยีด
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ไฮไลต

ฟนขาวสะอาดย่ิงข้ึนสงูสดุ 2 เทา

คลกิที่หวัแปรง DiamondClean ของเราเพ่ือลบรอยเปอนบนพ้ืน

ผวิอยางมีประสิทธภิาพ ขนแปรงลบรอยเปอนบนพ้ืนผวิที่หนา

แนนตรงกลางหวัแปรงที่จะทาํใหคุณมีรอยยิ้มขาวสดใสข้ึน 2 เทา

และฟนขาวสะอาดข้ึนใน 7 วัน

บอกลากบัคราบหินปูน

ขนแปรงคุณภาพสูงที่เกาะตวักนัแนน ชวยกาํจดัคราบหนิปนูได

มากกวาแปรงสีฟนปกตถิงึ 7 เทา

ดแูลเหงือก

ดวยการทาํความสะอาดที่ดทีี่สุดจาก DiamondClean เหงอืกจะมี

สุขภาพที่ดข้ึีนภายใน 2 สัปดาห* กาํจดัคราบหนิปนูตามรอง

เหงอืกไดสูงสุดถงึ 7 เทา ซึ่งมากกวาแปรงสีฟนปกต ิจะทาํใหคุณ

มีรอยยิ้มที่มีสุขภาพดทีี่สุด

ทําความสะอาดในแบบของคณุดวย 5 โหมด

ดวย DiamondClean คุณจะไดรับการทาํความสะอาดที่สดช่ืนใน

ทกุๆ ๆวัน โหมด 5 โหมดของเราจะครอบคลมุทกุความตองการใน

การแปรงของคุณ โหมดทาํความสะอาด – สําหรับการทาํความ

สะอาดที่ยอดเยี่ยมในทกุๆ วัน โหมดดแูลเหงอืก – สําหรับนวด

เหงอืกอยางนุมนวล โหมดขัดเงางาม – เพ่ือเพ่ิมความสดใสใหรอย

ยิ้มของคุณ ดวย DiamondClean คุณจะไดรับการทาํความ

สะอาดที่สดช่ืนในทกุๆ ๆวัน โหมด 5 โหมดของเราจะครอบคลมุ

ทกุความตองการในการแปรงของคุณ โหมดทาํความสะอาด –

สําหรับการทาํความสะอาดที่ยอดเยี่ยมในทกุๆ วัน โหมดดแูล

เหงอืก – สําหรับนวดเหงอืกอยางนุมนวล โหมดขัดเงางาม – เพ่ือ

เพ่ิมความสดใสใหรอยยิ้มของคุณ โหมดบอบบาง – สําหรับการ

ทาํความสะอาดเหงอืกที่บอบบางอยางนุมนวลแตยงัคงมี

ประสิทธภิาพ และโหมดฟนขาว - โหมดที่เหมาะสมในการ

ลบรอยเปอนบนพ้ืนผวิ

Quadpacer และ Smartimer

ใชเวลาเพียงแค 2 นาทเีพ่ือแปรงฟนของคุณอยางทั่วถงึ

QuadPacer จะบอกใหคุณรูวาคุณควรใชเวลาที่เหมาะสมเทา

ไหรในการทาํความสะอาดแตละสวนในปากของคุณ ในขณะที่

Smartimer จะสงสัญญาณเม่ือเวลาหมด อปุกรณเหลานี้จะชวย

ใหคุณไดแปรงฟนตามระยะเวลาที่แนะนาํในทกุๆ คร้ัง

ซอกซอนไปยังบรเิวณท่ีเขาถงึยาก

รูปรางอนัเปนเอกลกัษณของดามจบัแปรง DiamondClean

ผสานกบัหวัแปรง ทาํใหสามารถเขาถงึบริเวณที่เขาถงึยาก เชน

ฟนสวนหลงัเพ่ือการทาํความสะอาดที่ทั่วถงึ

เทคโนโลยี Philips Sonicare

การส่ันดวยคลื่นโซนคิอนัทรงพลงัที่จะเปลี่ยนยาสีฟนของคุณให

กลายเปนฟองทาํความสะอาดคราบหนิปนู และจะกระจายฟอง

ไปทั่วแนวฟนและรองเหงอืกของคุณ ในขณะเดยีวกนั ฟนของ

คุณจะไดสัมผสัจงัหวะการปด 31,000 คร้ังที่นุมนวลแตมี

ประสิทธภิาพ คุณจะไดรับการทาํความสะอาดที่เทยีบเทาการ

แปรงดวยแปรงสีฟนปกตทิั้งเดอืนภายในเพียงแค 2 นาที

การออกแบบท่ีใสใจถงึการจดัเกบ็

กลองเกบ็สําหรับเดนิทาง USB แบบพิเศษยงัทาํหนาที่เปนเคร่ือง

ชารจไดอกีดวย ทาํใหคุณสะดวกในทกุที่ทกุเวลา วางแปรงของ

คุณในกลองและเช่ือมตอกบัแลปทอปหรือเสียบเขากบัเตารับบน

ผนงั ยงัประกอบดวยที่ยดึหวัแปรงสําหรับสุขอนามัยที่มากข้ึนเม่ือ

เดนิทาง เม่ือชารจไฟที่บาน แกวชารจอนัทนัสมัยของเราเขากบั

หองนํ้าที่บานคุณอยางมีสไตล และยงัสามารถนาํมาบวนมากได

หลงัจากการแปรงฟน เพียงแควางแปรง

แปรงดวยความมั่นใจ

ตอบโจทยทกุความตองการเฉพาะของคุณ คุณสามารถม่ันใจใน

ประสบการณการแปรงฟนดวย DiamondClean เทคโนโลยกีาร

ส่ันดวยคลื่นโซนคิของเราเหมาะสําหรับการใชงานกบัเหลก็ดดัฟน

การอดุฟน การครอบฟน การเคลอืบฟนเทยีม และยงัสามารถใช

ในการรักษาโรคเหงอืกไดในทกุๆ วัน
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รายละเอยีดเฉพาะ

โหมด

Clean: เพ่ือการทาํความสะอาดอยางยอดเยี่ยมในทกุๆ วัน

สขีาว: ขจดัคราบบนผวิฟน

Sensitive: การทาํความสะอาดที่ออนโยนตอผวิฟนและเหงอืก

Gum Care: คอยๆ นวดเหงอืก

โปแลนด: เพ่ิมความเงางามพรอมขัดฟนของคุณ

อปุกรณท่ีมมีาให

ท่ีจบั: DiamondClean 1 หวั

หัวแปรง: DiamondClean 1 หวั ขนาดกะทดัรัด,

DiamondClean 1 หวัขนาดมาตรฐาน

ถวยแกวชารจ: 1

กลองเกบ็สาํหรบัเดนิทาง: อปุกรณชารจ USB แบบพกพา

การออกแบบและตกแตง

ส:ี โรสโกลด

ประสทิธภิาพการทําความสะอาด

ความเรว็: หมุนแปรงสูงถงึ 31,000 คร้ัง/นาที

เปยมประสทิธภิาพ: กาํจดัคราบหนิปนูไดมากถงึ 7 เทา

ประโยชนตอสขุภาพ: ปรับปรุงสุขภาพเหงอืกในสองสัปดาห

ประโยชนในการชวยใหฟนขาวสดใส: ฟนขาวข้ึน 2 เทา

ตวัจบัเวลา: Smartimer และ Quadpacer

ใชงานงาย

ระบบหัวแปรง: หวัแปรงแบบเสียบใชงาย

สญัลกัษณแสดงแบตเตอรี่: ไอคอนไฟสองสวางที่ชวยบอก

อายขุองแบตเตอร่ี

ท่ีจบั: ดไีซนบางเบาจบัถนดัมือ

จอแสดงผล: จอแสดงผลสองสวาง

ขอมลูทางเทคนิค

แบตเตอรี่: ชารจใหมได

ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอร่ีลเิธยีมไอออน

เวลาในการทํางาน (ตั้งแตแบตเตอรี่เตม็จนหมด): สูงสุดถงึ

3 สัปดาห*

กาํลงัไฟ

แรงดนัไฟฟา: 110-220 โวลต

บรกิาร

รบัประกนั: รับประกนัเปนระยะเวลา 2 ป

 

* *ใชระยะเวลาสองนาทสีองชวงในการแปรงฟนตอวัน ในโหมดมาตรฐาน
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