
 

Sonisk eltandbørste

DiamondClean

 
Hvidere tænder på 1 uge

3 ugers batteritid

Induktionsopladning i glas

Rose gold-udgave

 

HX9312/04

Hvidere og sundere tænder resten af livet

Bedste soniske Philips Sonicare-tandbørste til blegning

Prisbelønnet design, exceptionel rengøring, DiamondClean er Sonicares mest

eksklusive eltandbørste. Vores soniske teknologi i kombination med

diamantformede børstestrå polerer effektivt misfarvede tænder. Kliniske tests

dokumenterer synligt hvidere tænder allerede efter én uges brug. DiamondClean

oplades i et stilrent glas, som giver dit badeværelse et ekstra touch af elegance.

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

Et hvidere smil på 1 uge med vores DiamondClean-børstehoved*

Giver sundere tandkød på blot 2 uger*

Fjerner op til 7 gange mere plak end en almindelig tandbørste

Vælg mellem 5 funktioner, herunder Polering og Sensitiv

Sikker og skånsom sikring af din mundhygiejne

Designet til dig

Timere opfordrer til grundig børstning i 2 minutter

Rejseetui til USB-opladning og opladningsglas

Provides a superior clean

Vinklet skaft hjælper med nem rensning af vanskelige områder

Vores unikke teknologi giver dig en effektiv, men nænsom rensning



Sonisk eltandbørste HX9312/04

Vigtigste nyheder

Op til dobbelt så hvide tænder

Klik vores DiamondClean-børstehoved på for

nænsomt, men effektivt at fjerne pletter på

overfladen. Tætsiddende centrale børstehår til

fjernelse af pletter arbejder hårdt for at gøre

dit smil dobbelt så hvidt på bare 7 dage.*

Sig farvel til plak

Tætsiddende børstehår af høj kvalitet fjerner

op til 7 x mere plak end en manuel

tandbørste.

Hold øje med tandkødet

Med optimal rensning fra FlexCare bliver

tandkødet sundere på 2 uger*. Fjernelse af op

til 7 gange mere plak langs tandkødskanten i

forhold til en manuel tandbørste* vil give dig

det sundeste smil.

5 funktioner, så du kan rense på din egen

måde

Med DiamondClean får du en opfriskende

rensning hver dag. Vores 5 funktioner dækker

alle dine behov: Rensefunktion – til

enestående daglig rensning, Tandkødspleje –

til skånsom massage af tandkødet, Polering –

til at lysne smilet, Sensitiv – til nænsom, men

effektiv rensning af følsomt tandkød og Hvid

– den ideelle funktion til fjernelse af

overfladepletter.

QuadPacer og Smartimer

Det tager kun 2 minutter at børste tænderne

grundigt. Vores QuadPacer fortæller dig,

hvornår du har brugt den optimale mængde

tid i hver del af munden, mens vores

Smarttimer signalerer, når den samlede tid er

gået. Sammen hjælper de dig med at nå den

anbefalede børstetid hver gang.

Nå de besværlige steder

Den unikke form på DiamondClean-

tandbørstens håndtag kombineret med vores

børstehoveder betyder, at selv besværlige

steder, som f. eks. bag tænderne, får en

grundig rensning.

Philips Sonicare-teknologi

Kraftige soniske vibrationer forvandler

tandpastaen til plakbekæmpende bobler og

fordeler dem dybt ind mellem tænderne og

langs tandkødskanten. På samme tid vil dine

tænder opleve 62.000 nænsomme, men

effektive børstebevægelser. Det svarer til én

måneds manuel børstning på bare 2 minutter.

Designet med tanke for opbevaringen

Dit luksusrejseetui med USB-tilslutning

fungerer også som oplader, så du kan holde

strøm, når du er på farten. Læg din

tandbørste i etuiet, og slut til din bærbare

eller en stikkontakt. Indeholder også en

børstehovedholder for at sikre hygiejnen på

rejsen. Ved opladning derhjemme passer det

smarte opladerglas elegant ind på dit

badeværelse og fungerer også som et glas til

skylning efter børstning. Placer blot børsten i

glasset. Du får to ugers almindelig brug fra

en enkelt fuld opladning.
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Specifikationer

Design og finish

Farve: Rosa guld

Strøm

Spænding: 100-240 V, 50-60 Hz

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

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

Batteritype: Litiumion

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

Batteriindikator: Illumineret ikon indikerer

batterilevetid

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt

klikkes på

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Display: Oplyst display

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 DiamondClean

Børstehoveder: 1 DiamondClean kompakt, 1

DiamondClean standard

Rejseetui: USB-rejseoplader

Glasoplader: 1

Renseydelse

Hastighed: Op til 62.000

børstebevægelser/min.

Sundhedsmæssige fordele: Giver sundere

tandkød på blot to uger

Performance: Fjerner op til 7 x mere plak*

Timer: Quadpacer og Smartimer

Hvidere tænder: Bleger tænderne 2X bedre*

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver

dag

Gum Care: Masserer forsigtigt tandkødet

Hvid: Fjerner overfladepletter

Polsk: Lysner og polerer dine tænder

Sensitive: Blid børstning af tænder og

tandkød

* baseret på to perioder af to-minutters børstetid om

dagen, i standardtilstand
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