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Fehérebb, egészségesebb fogak egy életen át
A legjobb Philips Sonicare fehérítő szónikus fogkefe
A Sonicare legjobb fehérítőteljesítménye a legelegánsabb Philips Sonicare
elektromos fogkefében. Váltson Sonicare-re!
Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát
Fehérebb mosoly 1 hét alatt a DiamondClean kefefejjel*
Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt
A kézi fogkefékhez képest akár 7-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás
5 üzemmód közül választhat, beleértve a Polish (Polírozás) és a Sensitive (Érzékeny)
módokat
Biztonságos és gyengéd megoldás szájhigiénés igényeire
Az Ön igényeihez tervezve
Bevezető program, hogy a Philips Sonicare rutin mindennapjai részévé váljon
Az időzítők megkönnyítik az alapos 2 perces fogmosást
USB-töltős hordtáska és töltőpohár
Provides a superior clean
Hajlított nyak a nehezen elérhető helyek alapos tisztításáért
Egyedülálló technológiánk erőteljes, mégis gyengéd tisztítást biztosít
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Fénypontok
Mondjon búcsút a lepedéknek

Fogtisztítás ötféleképpen

Philips Sonicare technológia

A sűrűn elhelyezkedő, kiváló minőségű sörték
akár 7-szer több lepedéket távolítanak el, mint
egy kézi fogkefe.

A DiamondClean fogkefe mindennap biztosítja
a frissítő tisztaságot. Az 5 üzemmód minden
fogmosási igényt kielégít. Clean (Tisztítás)
mód: a kivételes mindennapos tisztaságért,
Gum Care (Fogínyápolás): az íny gyengéd
masszírozásáért, Polish (Polírozás): a ragyogó
mosolyért, Sensitive (Érzékeny): az érzékeny
íny gyengéd, mégis hatékony tisztításáért és
White (Fehérítés): az ideális üzemmód a
látható elszíneződések eltávolítására.

Az erőteljes szónikus rezgés felhabosítja a
fogkrémet, hogy az így képződő buborékok
megküzdjenek a lerakódásokkal, és mélyen
bejuttatja azt a fogai közé és eloszlatja a
fogínye mentén. Fogait mindeközben 62 000
gyengéd, mégis hatékony tisztítómozdulat éri.
A 2 perces fogmosás hatása így egy hónapnyi
hagyományos fogmosással ér fel.

Akár kétszer fehérebb fogak

QuadPacer vezető és Smartimer időzítő

A helytakarékosság szem előtt tartásával
tervezve
Illessze a fogkefére a DiamondClean kefefejet,
hogy gyengéden, mégis hatékonyan távolítsa
el a látható elszíneződéseket. A sűrűn
elhelyezkedő sörték alkotta középső
folteltávolító betét révén mosolyát mindössze
7 nap alatt akár kétszer fehérebbé varázsolja.*
Óvja fogínye egészségét

A DiamondClean kefefej biztosította optimális
tisztítás révén fogínye 2 héten belül
egészségesebbé válik*. A kézi fogkeféhez
képest akár 7-szer több lepedéket távolít el az
íny mentén, így a mosolya minden eddiginél
egészségesebb lehet.

Az exkluzív USB-töltős hordtáska töltőként is
működik, így fogkeféje menet közben is
folyamatosan a rendelkezésére áll. Helyezze a
fogkefét a tokba, és csatlakoztassa a
laptopjához vagy a fali aljzatba. A tokban
kefefejtartó is található, hogy a tökéletes
higiénia utazás közben is garantált legyen.
Ami pedig az otthoni töltést illeti, az elegáns
töltő tökéletesen illik a fürdőszobájába, és a
fogmosást követően a pohár a fogkefe
tárolására is alkalmas. Egyszerűen helyezze a
fogkefét a pohárba. Élvezze a rendszeres
használatot két héten keresztül egyetlen
feltöltéssel.

Az alapos fogmosás mindössze két percet vesz
igénybe. A QuadPacer jelez, amikor optimális
időt töltött a szája egy adott részén, a
SmarTimer pedig a teljes idő leteltét jelzi.
Együtt hozzájárulnak, hogy Ön minden egyes
alkalommal a javasolt ideig mosson fogat.
Érje el a problémás helyeket

A DiamondClean fogkefe markolatának
egyedülálló kialakítása a fogkefefejekkel
együttesen biztosítja a nehezen elérhető
helyek, például a hátsó fogak alaposan
tisztítását.
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Műszaki adatok
Formatervezés és kidolgozás
Szín: Kerámiafehér
Tápellátás
Feszültség: 100-240 V, 50-60 Hz
Műszaki adatok
Működési idő (Telitől üresig): Akár 3 hét**
Akkumulátor: Újratölthető
Akkumulátor típusa: Lítium-ionos
Szerviz
Jótállás: 2 év korlátozott garancia
Egyszerű használat
Fogkefefej rendszer: Könnyen rápattintható
kefefejek
Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: Világító ikon jelzi az
akkumulátor élettartamát
Kijelző: Világító kijelző
Fogmosási idő: Akár 3 hét**
Tartozékok
Utazótok: Úti USB-töltő
Kefefejek: 1 DiamondClean kompakt, 1
DiamondClean standard
Markolat: 1 DiamondClean
Pohártöltő: 1

Módok
Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért
Fehér: Eltávolítja a felületi lerakódásokat
Gum Care (Fogínyápolás): Gyengéden
átmasszírozza az ínyt
lengyel: Fényessé és ragyogóvá teszi fogait
Sensitive: Gyengéd fog- és ínytisztítás

Fogmosási teljesítmény
Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc
Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny
mindössze 2 hét alatt
Teljesítmény: Akár 7-szer több lepedéket
távolít el*
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Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer
időzítő
Fehérítő hatás: 2-szer fehérebb fogak*

* *naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve,
tisztítási üzemmódban

