Philips Sonicare
DiamondClean
Elektrická sonická zubná
kefka

5 režimov
2 kefkové nástavce
Nabíjací pohár
Cestovná puzdro s USB

Belšie a zdravšie zuby na celý život
Najlepšia bieliaca sonická zubná kefka Philips Sonicare
Najlepšia bieliaca elektrická zubná kefka Philips Sonicare v najelegantnejšom prevedení.
Prejdite na Sonicare aj vy.
Proven to improve oral health
• Žiarivejší úsmev za 1 týždeň s kefkovým nástavcom DiamondClean*
• Zdravšie ďasná už za 2 týždne*
• Až 7-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
• Bezpečné a jemné pre potreby zdravia vašich úst
• Vyberte si z 5 režimov vrátane režimov Deep Clean a Sensitive
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Designed around you
• Časovače vás podporujú počas 2 minút čistenia
• Cestovné puzdro s USB a nabíjací pohár
Poskytuje dokonalé čistenie
• So zahnutým krkom na čistenie na ťažko dostupných miestach
• Naša jedinečná technológia vám prináša výkonné a zároveň jemné čistenie
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Hlavné prvky
Až 2-krát belšie zuby

5 režimov na čistenie podľa vašich
potrieb

znamená, že čisteniu neuniknú ani ťažko
dostupné miesta, ako sú zadné zuby.
Technológia Philips Sonicare

Nasaďte náš kefkový nástavec DiamondClean
a jemne a zároveň účinne odstráňte neželané
sfarbenie zubov. Tesne usporiadané stredové
vlákna na odstraňovanie neželaného zafarbenia
zubov tvrdo pracujú na tom, aby bol váš úsmev
dvakrát belší už za 7 dní.*
Rozlúčte sa s povlakom

So sonickou kefkou DiamondClean získate
skutočne osviežujúce čistenie každý deň.
Našich 5 režimov sa postará o všetky vaše
potreby čistenia zubov. Režim Clean – pre
výnimočné každodenné čistenie, Gum Care –
pre jemnú masáž ďasien, režim Deep Clean –
pre osviežujúce hĺbkové čistenie, režim
Sensitive – pre jemné a zároveň efektívne
čistenie citlivých ďasien a režim White –
ideálny režim na odstraňovanie neželaného
sfarbenia zubov.

Silné sonické vibrácie premenia vašu zubnú
pastu na bubliny bojujúce s povlakom a zaženú
ich hlboko medzi vaše zuby a pozdĺž vašich
ďasien. Vaše zuby zároveň okúsia 31 000
jemných a zároveň účinných sterov. Len v 2
minútach získate mesačnú dávku ručného
čistenia zubov.
Navrhnuté s ohľadom na skladovanie

QuadPacer a Smartimer

Husté a vysokokvalitné vlákna odstraňujú
povlak až 7-krát účinnejšie než manuálna zubná
kefka.
Starajte sa o svoje ďasná
Na dôsledné vyčistenie zubov sú potrebné
2 minúty. Náš QuadPacer vám dá vedieť, kedy
ste strávili optimálny čas na každej časti vašich
úst, zatiaľ čo SmarTimer oznámi, kedy uplynul
celkový čas. Spolu vám pomáhajú dosiahnuť
odporúčaný čas pri každom čistení.
Vďaka optimálnemu čisteniu pomocou
nástavca DiamondClean budú vaše ďasná
zdravšie už po 2 týždňoch*. Odstránite až 7x
viac povlaku pozdĺž ďasien než pri použití
manuálnej zubnej kefky* a získate ten
najzdravší úsmev.

Dostaňte sa do problémových miest

Jedinečný tvar tela zubnej kefky DiamondClean
v kombinácii s našimi kefkovými nástavcami

Vaše exkluzívne cestovné puzdro s rozhraním
USB plní tiež úlohu nabíjačky, takže máte
batériu vždy nabitú aj počas ciest. Vložte zubnú
kefku do puzdra a pripojte ich k notebooku
alebo zapojte do sieťovej zásuvky. Súčasťou
balenia je aj držiak na kefkový nástavec pre
zvýšenú hygienu počas ciest. Pokiaľ ide
o nabíjanie doma, náš elegantný pohár so
vstavanou nabíjačkou štýlovo zapadne do vašej
kúpeľne a zároveň slúži ako pohár na
vyplachovanie po čistení. Jednoducho kefku
vložte do pohára. Užite si až dva týždne
pravidelného používania na jediné nabitie
doplna.
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Technické údaje
Dizajn a povrchová úprava
• Farba: Ružová

Príkon

• Napätie: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Technické špecifikácie

• Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné
vybitie): Až 3 týždne**
• Batéria: Nabíjateľná
• Typ batérie: Lítium-iónová

Servis

• Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

• Telo: Štíhly ergonomický tvar
• Ukazovateľ stavu batérie: Podsvietená ikona
ukazuje stav batérie
• Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce s
jednoduchým nadsadením
• Displej: Podsvietený displej
• Čas čistenia: Až 3 týždne**

Pribalené príslušenstvo

• Kefkové nástavce: 1 ks DiamondClean, kompaktná
veľkosť, 1 ks DiamondClean, štandardná veľkosť
• Telo: 1 DiamondClean
• Cestovné puzdro: Cestovná puzdro s USB
• Nabíjací pohár: 1

Výsledky čistenia

• Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav ďasien
už za dva týždne
• Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za minútu
• Výkon: Odstráni až 7 x viac povlaku*
• Prínosy pre bielenie zubov: 2x lepšie bielenie
zubov*
• Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Režimy
•
•
•
•
•

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu
Starostlivosť o ďasná: Jemne masíruje ďasná
Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie
Polish: Rozžiari a vyleští vaše zuby
Sensitive: Jemné čistenie zubov a ďasien

•
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* *pri dvoch dvojminútových čisteniach denne, v režime Clean

