Philips Sonicare
DiamondClean
แปรงสีฟนไฟฟา Sonic

5 โหมด
2 หัวแปรง
ถวยแกวชารจ
กระเปาพกพาสําหรับเดินทาง
อุปกรณชารจ USB แบบพกพา

ความเรียบหรู...ดีไซนสวย ที่สัมผัสได
เพื่อการกํ าจัดคราบตางๆบนผิวฟน
แปรงสีฟนไฟฟา Philips Sonicare DiamondClean เปนรุนที่ดีท่ีสุด และหรูหราที่สุดของPhilips
เปลี่ยนมาใช Sonicare DiamondClean วันนี้เลย
พิสูจนแลววาสงผลใหมีสุขภาพชองปากที่ดียิ่งขึ้น
• รอยยิ้มขาวสดใสยิ่งขึ้นภายใน 1 สัปดาหดวยหัวแปรง DiamondClean ของเรา
• ปรับปรุงสุขภาพเหงือกใน 2 สัปดาห*
• กําจัดคราบหินปูนไดมากกวาแปรงสีฟนปกติถึง 7 เทา
• ปลอดภัยและนุมนวลตอความตองการดานสุขภาพชองปากของคุณ
การออกแบบเฉพาะสําหรับคุณ
• โปรแกรมที่เริ่มตนใชงานงายจะชวยสรางกิจวัตร Philips Sonicare ของคุณ
• ตัวตั้งเวลาจะกระตุนการแปรงฟนระยะเวลา 2 นาทีแบบละเอียด
• กลองเก็บสําหรับเดินทางชารจดวย USB และฐานชารจแกว

HX9372/04

ใหการทําความสะอาดที่เหนือกวา
• คอดามทํามุมเพื่อชวยในการทําความสะอาดบริเวณที่เขาถึงยาก
• เทคโนโลยีการสั่นดวยคลื่นโซนิคที่ล้ํา หนาของ Philips Sonicare

HX9372/04

แปรงสีฟนไฟฟา Sonic
5 โหมด 2 หัวแปรง, ถวยแกวชารจ กระเปาพกพาสําหรับเดินทาง, อุปกรณชารจ USB แบบพกพา

ไฮไลต
บอกลากับคราบหินปูน

การออกแบบที่ใสใจถึงการจัดเก็บ

Quadpacer และ Smartimer

ขนแปรงคุณภาพสูงที่เกาะตัวกันแนน
ชวยกําจัดคราบหินปูนไดมากกวาแปรงสีฟนปก
ติถึง 7 เทา

กลองเก็บสําหรับเดินทาง USB
แบบพิเศษยังทําหนาที่เปนเครื่องชารจไดอีกดว
ย ทําใหคุณสะดวกในทุกที่ทุกเวลา
วางแปรงของคุณในกลองและเชื่อมตอกับแลป
ทอปหรือเสียบเขากับเตารับบนผนัง
ยังประกอบดวยที่ยึดหัวแปรงสําหรับสุขอนามัยที
มากขึ้นเมื่อเดินทาง เมื่อชารจไฟที่บาน
แกวชารจอันทันสมัยของเราเขากับหองน้ํา ที่บา
นคุณอยางมีสไตล
และยังสามารถนํามาบวนมากไดหลังจากการแป
รงฟน เพียงแควางแปรงลงในแกวชารจ
คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับการใชงานไดยาวน
านถึง 2 สัปดาหในจากการชารจเพียงหนึ่งครั้ง

ใชเวลาเพียงแค 2
นาทีเพื่อแปรงฟนของคุณอยางทั่วถึง
QuadPacer
จะบอกใหคุณรูวาคุณควรใชเวลาที่เหมาะสมเท
าไหรในการทําความสะอาดแตละสวนในปากข
องคุณ ในขณะที่ SmarTimer
จะสงสัญญาณเมื่อเวลาหมด
อุปกรณเหลานี้จะชวยใหคุณไดแปรงฟนตามระ
ยะเวลาที่แนะนําในทุกๆ ครั้ง

ฟนขาวสะอาดยิ่งขึ้นสูงสุด 2 เทา

คลิกที่หัวแปรง DiamondClean
ของเราเพื่อลบรอยเปอนบนพื้นผิวอยางมีประสิ
ทธิภาพ
ขนแปรงลบรอยเปอนบนพื้นผิวที่หนาแนนตรงก
ลางหัวแปรงที่จะทําใหคุณมีรอยยิ้มขาวสดใสขึ้น
2 เทา และฟนขาวสะอาดขึ้นใน 7 วัน

เทคโนโลยี Philips Sonicare

รูปรางอันเปนเอกลักษณของดามจับแปรง
DiamondClean ผสานกับหัวแปรง
ทําใหสามารถเขาถึงบริเวณที่เขาถึงยาก
เชนฟนสวนหลังเพื่อการทําความสะอาดที่ท่ัวถึง

ดูแลเหงือก

เทคโนโลยีการสั่นดวยคลื่นโซนิคที่ล้ํา หนาของ
Philips Sonicare สั่นสะเทือนน้ํา ระหวางซี่ฟน
และสั่นซี่แปรงเพื่อกระเทาะและขจัดคราบหิน
ปูนเพื่อใหทําความสะอาดชองปากในแตละวันไ
ดอยางเหนือชั้น

ดวยการทําความสะอาดที่ดีที่สุดจาก
DiamondClean เหงือกจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นภายใน
2 สัปดาห*
กําจัดคราบหินปูนตามรองเหงือกไดสูงสุดถึง 7
เทา ซึ่งมากกวาแปรงสีฟนปกติ
จะทําใหคุณมีรอยยิ้มที่มีสุขภาพดีที่สุด

ซอกซอนไปยังบริเวณที่เขาถึงยาก

ความเรียบงายในกิจวัตรประจําวันใหมข
องคุณ

การเริ่มสิ่งใหมๆ อาจตองใชความเคยชิน
โปรแกรมที่เริ่มตนใชงานงายของเราจะใหตัวเลื
อก แบบคอยๆ
และเพิ่มพลังในการแปรงไปเรื่อยๆอยางนุมนวล
เมื่อคุณใชงานแปรงสีฟนใน 14 ครั้งแรก
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แปรงสีฟนไฟฟา Sonic
5 โหมด 2 หัวแปรง, ถวยแกวชารจ กระเปาพกพาสําหรับเดินทาง, อุปกรณชารจ USB แบบพกพา

รายละเอียดเฉพาะ
กําลังไฟ
• แรงดันไฟฟา: 110-220 โวลต

ขอมูลทางเทคนิค
• แบตเตอรี่: ชารจใหมได
• เวลาในการทํางาน (ตั้งแตแบตเตอรี่เต็มจนหมด):
นานถึง 3 สัปดาห**
• ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

• ที่จับ: DiamondClean 1 หัว
• กลองเก็บสําหรับเดินทาง: อุปกรณชารจ USB
แบบพกพา
• ถวยแกวชารจ: 1

ประสิทธิภาพการทําความสะอาด

• รับประกัน: รับประกันเปนระยะเวลา 2 ป

• เปยมประสิทธิภาพ: กําจัดคราบหินปูนไดมากถึง 7
เทา
• ความเร็ว: แปรงหมุนถึง 62,000 ครั้ง/นาที
• ประโยชนตอสุขภาพ:
ปรับปรุงสุขภาพเหงือกในสองสัปดาห
• ประโยชนในการชวยใหฟนขาวสดใส:
ฟนขาวใสกวาเดิมถึง 2 เทา*
• ตัวจับเวลา: Quadpacer และ SmarTimer

ใชงานงาย

โหมด

•
•
•
•

• Clean:
เพื่อการทําความสะอาดอยางยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน
• Gum Care: คอยๆ นวดเหงือก
• สีขาว: ขจัดคราบบนผิวฟน
• โปแลนด: เพิ่มความเงางามพรอมขัดฟนของคุณ
• Sensitive:
การทําความสะอาดที่ออนโยนตอผิวฟนและเหงือก

การออกแบบและตกแตง
• สี: Amethyst

บริการ

ที่จับ: ดีไซนบางเบาจับถนัดมือ
จอแสดงผล: จอแสดงผลสองสวาง
ระบบหัวแปรง: หัวแปรงแบบเสียบใชงาย
สัญลักษณแสดงแบตเตอรี่:
ไอคอนไฟสองสวางที่ชวยบอกอายุของแบตเตอรี่
• เวลาแปรงฟน: นานถึง 3 สัปดาห**

อุปกรณที่มีมาให

•

• หัวแปรง: DiamondClean 2 หัวขนาดมาตรฐาน
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* *ใชระยะเวลาสองนาทีสองชวงในการแปรงฟนตอวัน ในโหมด Clean

