Philips Sonicare
DiamondClean
Sonisk eltandborste – prov

Ultimat rengöring, överlägsna resultat
5 lägen
Två borsthuvuden
med Deep Clean-läge

Överlägsen plackborttagning och kraftfull blekning
Endast Philips Sonicare DiamondClean ger de resultat och funktioner som patienterna
behöver. DiamondClean tar bort upp till tio gånger mer plack än en manuell tandborste.
DiamondClean tar även bort fläckar på tänderna och ger ett vitare leende på bara en vecka.
Utformad för dig
• Belyst skärm
• Tre veckors batteritid
• Laddningssystem
Hjälper dig att följa tandvårdsrekommendationer
• Fem lägen: Clean, White, Sensitive, Gum Care, Deep Clean
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ger en överlägsen rengöring
• AdaptiveClean borsthuvud
• DiamondCleans tandborsthuvud är Sonicares bästa för vitare tänder
• Nya Deep Clean: Tar enkelt itu med problemområden
• Patenterad Sonicare-tandborstteknik
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Funktioner
DiamondClean borsthuvud

Fem borstningslägen

Belyst skärm

DiamondCleans tandborsthuvuden, Philips
Sonicares bästa borsthuvud för vitare tänder,
har diamantformade borststrån som effektivt
men skonsamt tar bort ytfläckar och skrapar
bort plack. Tar bort fläckar som bildas från
kaffe, te, rött vin, cigaretter och tobak på bara
1 vecka.

Inkluderar White-läget för fläckborttagning
som kliniskt bevisat gör tänderna vitare på bara
en vecka.

Påslagen visar bakgrundsbelysningen det valda
läget. Avstängd blir teckenfönstret osynligt och
ger ett rent utseende.

Deep Clean-läge

Laddningsbart batteri

Vårt helt nya Deep Clean-läge ger en
oöverträffad rengöring på svåråtkomliga
ställen. Borsthuvudets unika rörelse i det här
läget plus längre borstningstid på tre minuter
gör detta till det perfekta valet när du vill
fokusera lite extra på problemområden.

När DiamondClean är fulladdad räcker
batteriet till tre veckors normal användning.

AdaptiveClean borsthuvud

Mjuka, flexibla sidor av gummi gör att
borststråna kan forma sig efter patientens
tänder och tandköttets unika form för att ge
upp till fyra gånger mer ytkontakt*.
Borsthuvudets flexibilitet hjälper borststråna
att varsamt följa tandköttskanten och
absorbera eventuellt borsttryck som är för
kraftigt. En bättre svepande rörelse ger en unik
känsla i munnen och överlägsen rengöring
längs tandköttskanten och på svåråtkomliga
ställen*. Tar bevisat bort 10 gånger mer plack
än en vanlig tandborste på svåråtkomliga
ställen*.

Sonisk teknologi

Laddningssystem

För vätskan mellan tänderna och längs
tandköttskanten för en kraftfull men ändå
skonsam rengöring.
Bärbart laddningsfodral med USB för bärbar
dator och vägguttagskontakt för resan.
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Specifikationer
Design och finish

Medföljande tillbehör

• Färg: Keramisk vit

• Handtag: 1 DiamondClean
• Borsthuvuden: 1 DiamondClean, kompakt, 1
AdaptiveClean

Effekt

• Spänning: 110–220 V

Tekniska specifikationer

Rengöringsprestanda

• Garanti: 2 års begränsad garanti

• Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara två
veckor
• Prestanda: Tar bort upp till 10 gånger mer plack*
• Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min
• Timer: Quadpacer och SmarTimer
• Ger synbart vitare tänder: Bleker tänderna upp till
två nyanser

Lättanvänd

Lägen

• Drifttid (full till tom): 3 veckors batteritid
• batteri: Laddningsbar
• Batterityp: Litiumjon

Service

• Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt knäpps
på
• Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen
• Handtag: Tunn, ergonomisk design
• Teckenfönster: Belyst skärm
• Borstningstid: Upp till 3 veckor**

•
•
•
•
•

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring
Djuprengöring: För en stärkande djuprengöring
Vit: Tar bort missfärgningar
Tandköttsvård: Masserar tandköttet varsamt
Sensitive: Skonsam rengöring av tänder och
tandkött

•
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* Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar
* *baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge
(Clean)

