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HX9342/02

Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
Najboljša električna zobna ščetka za beljenje zob Sonicare

Naša najelegantnejša električna zobna ščetka Philips Sonicare z najučinkovitejšim

beljenjem. Preklopite na Sonicare.

Dokazano izboljšuje zdravje ust

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni

Zobe pobeli več kot 2-krat bolje kot običajna zobna ščetka

Način Sensitive: nežno čiščenje zob in dlesni

Zobna ščetka Philips Sonicare pomaga pri beljenju zob

Zagotavlja vrhunsko čistočo

Glava ščetke DiamondClean za najučinkovitejše beljenje z zobno ščetko Sonicare

Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

Zasnova po vaši meri

Napajalni sistem: polnilni kozarec

Pomaga vam upoštevati priporočila za zdrave zobe

Intervalni časovnik Quadpacer spodbuja temeljito ščetkanje

Dvominutni časovnik zagotavlja priporočeni čas ščetkanja



Sonična električna zobna ščetka HX9342/02

Značilnosti Specifikacije

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog

Na težje dosegljivih mestih odstrani do 7-krat

več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

Izboljšuje zdravje dlesni

Električne zobne ščetke Philips Sonicare

zagotavljajo optimalno čiščenje med zobmi in

ob dlesnih. V samo dveh tednih izboljšajo

zdravje dlesni.

2-krat bolje pobeli zobe

Zobna ščetka Philips Sonicare v enem tednu

pobeli zobe več kot 2-krat bolje kot običajna

zobna ščetka. Odstrani do 100 % več madežev

za bolj bele zobe v samo enem tednu.

Glava ščetke DiamondClean

Glave ščetke DiamondClean, najboljše glave

ščetke Philips Sonicare za beljenje zob, imajo

ščetine v obliki diamanta za učinkovito in

nežno odstranjevanje oblog. V samo 1 tednu

odstranijo obloge kave, čaja, rdečega vina,

cigaret in tobaka.

Edina prava sonična tehnologija

Električna zobna ščetka Philips Sonicare z

edinstvenim dinamičnim čiščenjem s ščetko

Sonicare nežno in učinkovito očistite predele

globoko med zobmi in ob dlesni.

Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Gum Care: Nežno masira dlesni

Polish: Za osvežitev in poliranje zob

Občutljivo: Nežno čiščenje zob in dlesni

Bele: Odstranjuje površinske madeže

Priloženi predmeti

Ročaji: 1 DiamondClean

Glave ščetke: 1 kompaktna DiamondClean, 1

standardna DiamondClean

Polnilnik: 1

Zasnova in izdelava

Barva: Keramično bela

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62.000 potez ščetke/min

Zmogljivost: Odstrani do 7-krat več zobnih

oblog*

Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh

tednih izboljša zdravje dlesni

Prispeva k bolj belim zobem: 2-krat bolje

pobeli zobe*

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

Enostavna uporaba

Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive

glave ščetke

Čas ščetkanja: Do 3 tedne**

Indikator baterije: Osvetljena ikona prikazuje

stanje baterije

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova

Zaslon: Osvetljen zaslon

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3

tedne**

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

* *pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean
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