
 

Sonisk eltandborste

DiamondClean

 
Synbart vitare tänder på en
vecka

Upp till 3 veckors batteritid

Induktionsladdning i exklusivt
glas

med poleringsläge

 

HX9352/04

Philips Sonicares bästa eltandborste hittills
Rekommenderas av 98 procent av Smartsons testpiloter*

Prisbelönad design, exceptionell rengöring, DiamondClean är Sonicares mest

exklusiva eltandborste. Vår soniska teknologi i kombination med diamantformade

borststrån polerar effektivt missfärgade tänder. Kliniska tester visar på synbart

vitare tänder redan efter en veckas bruk. DiamondClean laddas i ett stilrent glas

som ger en extra touch av elegans till ditt badrum. *98 procent av 52 testpiloter

hos Smartson rekommenderar Philips Sonicare DiamondClean Black. Den har

också utnämnts till Årets Groomingpryl för killar i tidningen Café (2013).

Ger bevisat bättre munhälsa

Tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste

Du får ett vitare leende på en vecka med DiamondClean-borsthuvudet*

Förbättrar munhälsan på bara 2 veckor*

Välj mellan fem lägen, inklusive ett poleringsläge och ett skonsamt läge

Ger säker och skonsam munvård

Ger en överlägsen rengöring

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

En vinklad hals underlättar rengöring av svåra ställen

Utformad för dig

USB-laddningsfodral och laddningsglas

Två timers som ger två minuters noggrann borstning

Du kommer in i Philips Sonicare-rutinen med hjälp av vårt mjukstartsprogram



Sonisk eltandborste HX9352/04

Specifikationer

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Vit: Tar bort missfärgningar

Sensitive: Skonsam rengöring av tänder och

tandkött

Tandköttsvård: Masserar tandköttet varsamt

Polish: Gör tänderna vita och rena

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 DiamondClean

Borsthuvuden: 2 DiamondClean, standard

Laddarglas: 1

Resefodral: USB-laddare

Design och finish

Färg: Svart

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 62 000 borsttag/min

Prestanda: Tar bort upp till 7 gånger mer plack*

Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara

två veckor

Fördelar med vitare tänder: Dubbelt så vita

tänder

Timer: SmarTimer och Quadpacer

Lättanvänt

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt

knäpps på

Borstningstid: Upp till 3 veckor**

Batteriindikator: Belyst ikon indikerar

batteriets livslängd

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Teckenfönster: Belyst skärm

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Drifttid (full till tom): Upp till 3 veckor**

Effekt

Spänning: 100–240 V, 50–60 Hz

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

* än med en vanlig tandborste

* *baserat på två borstningar på två minuter per dag, i

rengöringsläge (Clean)
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