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Hvidere og sundere tænder resten af livet
Hvidere tænder. Hvidt prisbelønnet design.

Eltandbørsten Philips Sonicare DiamondClean hjælper dig med at få hvidere

tænder på bare en uge. Den fjerner op til 7 gange mere plak end en manuel

tandbørste. Med det lange, smalle børstehoved er det let at komme til, også

længst tilbage i munden. Unik glasoplader og eksklusivt rejseetui med USB-

oplader medfølger. Test i 60 dage!<br><br>Eltandbørsten Philips Sonicare

DiamondClean får top karaktter 5 ud af 5 stjerner på PriceRunner.dk Blog. Den har

også vundet reddot Design Award (2012) og iF Design Award (2012).

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

Fjerner op til 7x mere plak end en manuel tandbørste

Giver sundere tandkød på blot to uger

Dobbelt så hvidere tænder end en manuel tandbørste

Sensitive-indstilling: Blid børstning af tænder og tandkød

Philips Sonicare-tandbørsten hjælper dig med at få hvidere tænder

Giver en fremragende tandbørstning

Sonicare DiamondClean-børstehoved for hvidere tænder

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Designet til dig

Dobbelt genopladningssystem: Opladning i glas og rejseetui.

Hjælper dig til at følge tandlægens anbefalinger

Quadpacer-intervaltimer hjælper til grundigere børstning

2-minutters-timer hjælper dig med at børste i den anbefalede sted



Sonisk eltandbørste HX9332/04

Vigtigste nyheder Specifikationer

Fjerner op til 7x mere plak

Fjerner op til 7 gange mere plak fra områder,

der er svære at nå, end en manuel tandbørste.

Giver sundt tandkød

Denne elektriske Philips Sonicare giver optimal

rensning mellem tænderne og langs tandkødet,

så du får sundt tandkød på blot to

uger. Overlegen rensning mellem tænderne og

fjernelse af markant mere plak sammenlignet

med en manuel tandbørste

Dobbelt så hvidere tænder

Op til dobbelt så hvidare tænder end en

manuel tandbørste på kun 1 uge. Fjerner op til

100 % flere pletter for hvidere tænder på kun 1

uge.

DiamondClean-børstehoved

DiamondClean tandbørstehoveder, Philips

Sonicare børstehoved med den bedste

blegning, har diamantformede børstehår, der

effektivt og skånsomt fjerner overfladepletter og

plak. Fjerner misfarvninger fra kaffe, te, rødvin,

cigaretter og tobak på blot én uge.

Patenteret sonisk teknologi

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes

unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og

effektivt ind imellem tænderne og langs

tandkødet.

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Gum Care: Masserer forsigtigt tandkødet

Polsk: Lysner og polerer dine tænder

Sensitive: Blid børstning af tænder og tandkød

Hvid: Fjerner overfladepletter

Medfølgende dele

Håndtag: 1 DiamondClean

Børstehoveder: 1 DiamondClean kompakt, 1

DiamondClean standard

Glasoplader: 1

Rejseetui: USB-rejseoplader

Design og finish

Farve: Keramisk hvid

Renseydelse

Hastighed: Op til 31.000 børstestrøg/min.

Performance: Fjerner op til 100 % mere plak

Sundhedsmæssige fordele: Giver sundere

tandkød på blot to uger

Hvidere tænder: Dobbelt så hvidere tænder

Timer: Smartimer-funktion og quadpacer

Brugervenlig

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt

klikkes på

Børstetid: Op til 3 uger**

Batteriindikator: Illumineret ikon indikerer

batterilevetid

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Display: Oplyst display

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 3 uger

Strøm

Spænding: 110-220 V

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

* *baseret på to perioder af to-minutters børstetid om

dagen, i rensningstilstand
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