แปรงสีฟนไฟฟา Sonic
DiamondClean
5 โหมด
2 หัวแปรง
ถวยแกวชารจ กระเปาพกพาสําหรับ
เดินทาง

รุนโรสโกลด

เพื่อฟนที่ขาวและมีสุขภาพดียิ่งขึ้นอยางยาวนาน
แปรงสีฟนแบบโซนิคชนิดฟอกฟนขาว Philips Sonicare ที่ดีที่สุด
HX9312/04

ฟอกฟนขาวที่ดีที่สุดของ Philips Sonicare ในแปรงสีฟนไฟฟาความเร็วสูงที่หรูหราที่สุดของเรา เปลี่ยนไปใช
Philips Sonicare วันนี้เลย
พิสูจนแลววาสงผลใหมีสุขภาพชองปากที่ดียิ่งขึ้น
รอยยิ้มขาวสดใสยิ่งขึ้นภายใน 1 สัปดาหดวยหัวแปรง DiamondClean ของเรา
กําจัดคราบหินปูนไดมากกวาแปรงสีฟนปกติถึง 7 เทา
ปรับปรุงสุขภาพเหงือกใน 2 สัปดาห*
เลือกโหมดจาก 5 โหมด ประกอบดวยโหมดขัดเงางาม และโหมดบอบบาง
ปลอดภัยและนุมนวลตอความตองการดานสุขภาพชองปากของคุณ
ใหการทําความสะอาดที่เ หนือกวา
คอดามทํามุมเพื่อชวยในการทําความสะอาดบริเวณที่เขาถึงยาก
เทคโนโลยีอันเปนเอกลักษณของเราใหการทําความสะอาดที่ทรงพลังแตนุมนวล
การออกแบบเฉพาะสําหรับคุณ
กลองเก็บสําหรับเดินทางชารจ ดวย USB และฐานชารจ แกว
ตัวตั้งเวลาจะกระตุนการแปรงฟนระยะเวลา 2 นาทีแบบละเอียด

แปรงสีฟน ไฟฟา Sonic

HX9312/04

ไฮไลต
ฟนขาวสะอาดยิ่งขึ้นสูงสุด 2 เทา

ทําความสะอาดในแบบของคุณดวย 5 โหมด

เทคโนโลยี Philips Sonicare

คลิกที่หัวแปรง DiamondClean ของเราเพื่อลบรอยเปอนบนพื้น
ผิวอยางมีประสิทธิภ าพ ขนแปรงลบรอยเปอนบนพื้นผิวที่หนา
แนนตรงกลางหัวแปรงที่จ ะทําใหคุณมีรอยยิ้มขาวสดใสขึ้น 2 เทา
และฟนขาวสะอาดขึ้นใน 7 วัน

ดวย DiamondClean คุณจะไดรับการทําความสะอาดที่สดชื่นใน
ทุกๆ ๆวัน โหมด 5 โหมดของเราจะครอบคลุมทุกความตองการใน
การแปรงของคุณ โหมดทําความสะอาด – สําหรับการทําความ
สะอาดที่ยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน โหมดดูแลเหงือก – สําหรับนวด
เหงือกอยางนุมนวล โหมดขัดเงางาม – เพื่อเพิ่มความสดใสใหรอย
ยิ้มของคุณ ดวย DiamondClean คุณจะไดรับการทําความ
สะอาดที่สดชื่นในทุกๆ ๆวัน โหมด 5 โหมดของเราจะครอบคลุม
ทุกความตองการในการแปรงของคุณ โหมดทําความสะอาด –
สําหรับการทําความสะอาดที่ยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน โหมดดูแล
เหงือก – สําหรับนวดเหงือกอยางนุมนวล โหมดขัดเงางาม – เพื่อ
เพิ่มความสดใสใหรอยยิ้มของคุณ โหมดบอบบาง – สําหรับการ
ทําความสะอาดเหงือกที่บอบบางอยางนุมนวลแตยังคงมี
ประสิทธิภ าพ และโหมดฟนขาว - โหมดที่เหมาะสมในการ
ลบรอยเปอนบนพื้นผิว

การสั่นดวยคลื่นโซนิคอันทรงพลังที่จ ะเปลี่ยนยาสีฟนของคุณให
กลายเปนฟองทําความสะอาดคราบหินปูน และจะกระจายฟอง
ไปทั่วแนวฟนและรองเหงือกของคุณ ในขณะเดียวกัน ฟนของ
คุณจะไดสัมผัสจังหวะการปด 31,000 ครั้งที่นุมนวลแตมี
ประสิทธิภ าพ คุณจะไดรับการทําความสะอาดที่เทียบเทาการ
แปรงดวยแปรงสีฟนปกติทั้งเดือนภายในเพียงแค 2 นาที

บอกลากับคราบหินปูน

ขนแปรงคุณภาพสูงที่เกาะตัวกันแนน ชวยกําจัดคราบหินปูนได
มากกวาแปรงสีฟนปกติถึง 7 เทา

Quadpacer และ Smartimer
กลองเก็บสําหรับเดินทาง USB แบบพิเศษยังทําหนาที่เปนเครื่อง
ชารจ ไดอีกดวย ทําใหคุณสะดวกในทุกที่ทุกเวลา วางแปรงของ
คุณในกลองและเชื่อมตอกับแลปทอปหรือเสียบเขากับเตารับบน
ผนัง ยังประกอบดวยที่ยึดหัวแปรงสําหรับสุขอนามัยที่มากขึ้นเมื่อ
เดินทาง เมื่อชารจ ไฟที่บาน แกวชารจ อันทันสมัยของเราเขากับ
หองนํ้าที่บานคุณอยางมีสไตล และยังสามารถนํามาบวนมากได
หลังจากการแปรงฟน เพียงแควางแปรง

ดูแลเหงือก

ดวยการทําความสะอาดที่ดีที่สุดจาก DiamondClean เหงือกจะมี
สุขภาพที่ดีขึ้นภายใน 2 สัปดาห* กําจัดคราบหินปูนตามรอง
เหงือกไดสูงสุดถึง 7 เทา ซึ่งมากกวาแปรงสีฟนปกติ จะทําใหคุณ
มีรอยยิ้มที่มีสุขภาพดีที่สุด

การออกแบบที่ใสใจถึงการจัดเก็บ

ใชเวลาเพียงแค 2 นาทีเพื่อแปรงฟนของคุณอยางทั่วถึง
QuadPacer จะบอกใหคุณรูวาคุณควรใชเวลาที่เหมาะสมเทา
ไหรในการทําความสะอาดแตละสวนในปากของคุณ ในขณะที่
Smartimer จะสงสัญญาณเมื่อเวลาหมด อุปกรณเหลานี้จ ะชวย
ใหคุณไดแปรงฟนตามระยะเวลาที่แนะนําในทุกๆ ครั้ง

แปรงดวยความมั่นใจ

ซอกซอนไปยังบริเ วณที่เ ขาถึงยาก

ตอบโจทยทุกความตองการเฉพาะของคุณ คุณสามารถมั่นใจใน
ประสบการณการแปรงฟนดวย DiamondClean เทคโนโลยีการ
สั่นดวยคลื่นโซนิคของเราเหมาะสําหรับการใชงานกับเหล็กดัดฟน
การอุดฟน การครอบฟน การเคลือบฟนเทียม และยังสามารถใช
ในการรักษาโรคเหงือกไดในทุกๆ วัน
รูปรางอันเปนเอกลักษณของดามจับแปรง DiamondClean
ผสานกับหัวแปรง ทําใหสามารถเขาถึงบริเวณที่เขาถึงยาก เชน
ฟนสวนหลังเพื่อการทําความสะอาดที่ทั่วถึง
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รายละเอียดเฉพาะ
โหมด
Clean: เพื่อการทําความสะอาดอยางยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน
สีขาว: ขจัดคราบบนผิวฟน
Sensitive: การทําความสะอาดที่ออนโยนตอผิวฟนและเหงือก
Gum Care: คอยๆ นวดเหงือก
โปแลนด: เพิ่มความเงางามพรอมขัดฟนของคุณ

ประสิทธิภาพการทําความสะอาด
ความเร็ว: หมุนแปรงสูงถึง 31,000 ครั้ง/นาที
เปยมประสิทธิภาพ: กําจัดคราบหินปูนไดมากถึง 7 เทา
ประโยชนตอสุขภาพ: ปรับปรุงสุขภาพเหงือกในสองสัปดาห
ประโยชนในการชวยใหฟนขาวสดใส: ฟนขาวขึ้น 2 เทา
ตัวจับเวลา: Smartimer และ Quadpacer

อุปกรณที่มีมาให
ที่จับ: DiamondClean 1 หัว
หัวแปรง: DiamondClean 1 หัว ขนาดกะทัดรัด,
DiamondClean 1 หัวขนาดมาตรฐาน
ถวยแกวชารจ: 1
กลองเก็บสําหรับเดินทาง: อุปกรณชารจ USB แบบพกพา

ใชงานงาย
ระบบหัวแปรง: หัวแปรงแบบเสียบใชงาย
สัญลักษณแสดงแบตเตอรี่: ไอคอนไฟสองสวางที่ชวยบอก
อายุของแบตเตอรี่
ที่จับ: ดีไซนบางเบาจับถนัดมือ
จอแสดงผล: จอแสดงผลสองสวาง

ขอมูลทางเทคนิค
แบตเตอรี่: ชารจ ใหมได
ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
เวลาในการทํางาน (ตั้งแตแบตเตอรี่เ ต็มจนหมด): สูงสุดถึง
3 สัปดาห*
กําลังไฟ
แรงดันไฟฟา: 110-220 โวลต
บริการ
รับประกัน: รับประกันเปนระยะเวลา 2 ป

การออกแบบและตกแตง
สี: โรสโกลด
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