
 

Sikat gigi listrik
sonik

DiamondClean

 
5 mode

2 kepala sikat

Pengisi daya kaca

Pengisi daya perjalanan USB

 

HX9332/04

Gigi lebih putih dan lebih sehat selamanya

Sikat gigi sonic pemutih Philips Sonicare terbaik

Pemutihan terbaik Sonicare pada sikat gigi listrik Philips Sonicare kami yang paling

elegan. Beralihlah ke Sonicare.

Terbukti meningkatkan kesehatan mulut

Membersihkan plak hingga 7x lebih banyak dibandingkan sikat gigi manual

Senyum yang lebih putih dalam 1 minggu dengan kepala sikat DiamondClean kami*

Meningkatkan kesehatan gusi hanya dalam 2 minggu*

Pilih dari 5 mode termasuk Polish dan Sensitive

Aman dan lembut untuk menjaga kesehatan mulut Anda

Menghadirkan kebersihan terbaik

Teknologi unik kami memberikan Anda pembersihan yang kuat namun lembut

Leher bersudut untuk membantu membersihkan area yang sulit

Dirancang untuk kemudahan Anda

Kotak pengisian daya USB dan gelas pengisian daya

Timer membantu penyikatan gigi yang menyeluruh selama 2 menit

Program Easy Start menyusun rutinitas Philips Sonicare Anda



Sikat gigi listrik sonik HX9332/04

Spesifikasi

Mode

Bersih: Untuk pembersihan yang luar biasa

setiap hari

Gum Care: Memijat gusi dengan lembut

Polandia: Mencerahkan dan mengilapkan gigi

Sensitif: Pembersihan gusi dan gigi yang

lembut

Putih: Menghilangkan noda di permukaan gigi

Item yang disertakan

Gagang: 1 DiamondClean

Kepala sikat: 1 DiamondClean ringkas, 1

DiamondClean standar

Pengisi daya kaca: 1

Travel case: Pengisi daya perjalanan USB

Desain dan lapisan

Warna: Putih keramik

Performa pembersihan

Kecepatan: Hingga 62.000 gerakan

sikat/menit

Kinerja: Membersihkan plak hingga 7x lebih

banyak*

Manfaat kesehatan: Meningkatkan kesehatan

gusi hanya dalam dua minggu

Manfaat memutihkan: Memutihkan gigi 2X

lebih baik*

Timer: SmarTimer dan Quadpacer

Mudah digunakan

Sistem kepala sikat: Kepala sikat click-on

yang mudah

Waktu penyikatan: Sampai 3 minggu**

Indikator baterai: Ikon yang menyala

menandakan usia baterai

Gagang: Desain ergonomis yang ramping

Layar: Layar yang menyala

Spesifikasi teknis

Baterai: Dapat diisi ulang

Jenis baterai: Lithium ION

Waktu operasi (daya penuh hingga kosong):

Sampai 3 minggu**

Daya

Voltase: 100-240 V, 50-60 Hz

Layanan

Jaminan: Garansi terbatas 2 tahun

* *berdasarkan dua periode menyikat gigi selama dua

menit per hari, menggunakan mode bersih
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