
 

Ηλεκτρική

οδοντόβουρτσα Sonic

DiamondClean

  5 λειτουργίες

2 κεφαλές βουρτσίσματος

Γυάλινη βάση φόρτισης

Φορτιστής ταξιδίου USB

 

HX9332/04

Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
Η καλύτερη οδοντόβουρτσα sonic για λεύκανση της Philips Sonicare

Η κορυφαία λευκαντική απόδοση της Sonicare, τώρα στην πιο κομψή ηλεκτρική

οδοντόβουρτσα της Philips. Δοκιμάστε κι εσείς τη Sonicare.

Βελτιώνει αποδεδειγμένα τη στοματική υγιεινή

Έως και 7 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

Λευκότερο χαμόγελο σε 1 εβδομάδα με την κεφαλή βουρτσίσματος DiamondClean*

Βελτιώνει την υγεία των ούλων μέσα σε 2 μόνο εβδομάδες*

Επιλέξτε από 5 λειτουργίες όπως Γυάλισμα και λειτουργία Ευαίσθητα ούλα

Ασφαλής και ήπια για τις ανάγκες της στοματικής σας υγείας

Προσφέρει κορυφαίο καθαρισμό

Η μοναδική μας τεχνολογία σάς προσφέρει ισχυρό, αλλά απαλό καθαρισμό

Κεκλιμένος λαιμός για ευκολότερο καθαρισμό στα δυσπρόσιτα σημεία

Σχεδιασμένα ειδικά για εσάς

Ποτήρι φόρτισης και θήκη μεταφοράς με φόρτιση USB

Χρονοδιακόπτης που ενθαρρύνει 2 λεπτά σχολαστικού βουρτσίσματος

Το πρόγραμμα εύκολης έναρξης διαμορφώνει τη ρουτίνα σας με τη Philips Sonicare



Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic HX9332/04

Προδιαγραφές

Λειτουργίες

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

Φροντίδα των ούλων: Κάνει απαλό μασάζ στα ούλα

Πολωνικά: Για πιο φωτεινά και αστραφτερά δόντια

Sensitive: Απαλός καθαρισμός για τα δόντια και τα

ούλα

Λευκό: Αφαιρεί τις κηλίδες από την επιφάνεια των

δοντιών

Περιλαμβάνεται

Λαβή: 1 DiamondClean

Κεφαλές βουρτσίσματος: 1 μικρή DiamondClean, 1

κανονική DiamondClean

Γυάλινη βάση φόρτισης: 1

Θήκη ταξιδιού: Φορτιστής ταξιδίου USB

Σχεδιασμός και φινίρισμα

Χρώμα: Κεραμικό λευκό

Καθαριστική απόδοση

Ταχύτητα: Έως 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

Απόδοση: Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη

οδοντική πλάκα*

Καλύτερη στοματική υγιεινή: Βελτιώνει την υγεία των

ούλων μέσα σε δύο μόνο εβδομάδες

Πλεονεκτήματα λεύκανσης: Λευκαίνει τα δόντια 2

φορές καλύτερα*

Χρονομετρητής: SmarTimer και Quadpacer

Ευκολία στη χρήση

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κεφαλές που

κουμπώνουν εύκολα

Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 3 εβδομάδες**

Ένδειξη μπαταρίας: Το φωτισμένο εικονίδιο

Ένδειξη μπαταρίας: Το φωτισμένο εικονίδιο

υποδεικνύει τη διάρκεια της μπαταρίας

Λαβή:

Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

Οθόνη: Φωτεινή οθόνη

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Έως και 3

εβδομάδες**

Ρεύμα

Τάση: 100-240 V, 50-60 Hz

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

* *με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στη

λειτουργία Καθαρισμός
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