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Valgemad, tervemad hambad kogu eluks
Philips Sonicare'i Sonic-hambahari muudab hambad

valgemaks

Sonicare'i parimad tooteomadused meie kõige elegantsemas Philips Sonicare'i

elektrilises hambaharjas, mis muudab hambad valgemaks. Valige Sonicare.

Proven to improve oral health

Meie DiamondCleani harjapeaga* saavutate valgema naeratuse 1 nädalaga

Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga*

Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari

Ohutu ja õrn teie suu vastu

Disainitud ümbrusega sobivaks

Lihtne alustamisprogramm aitab luua enda Philips Sonicare’i rutiini

Taimerid tagavad 2 minutiga põhjaliku harjamise

USB-reisivutlar ja laadimisklaas

Provides a superior clean

Nurga all olev harjapea raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks

Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia
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Esiletõstetud tooted

Hüvasti hambakatt

Tihedalt paiknevad kvaliteetsed harjased

eemaldavad kuni seitse korda rohkem kattu

kui käsihambahari.

Kuni kaks korda valgemad hambad

Klõpsake külge meie DiamondCleani

harjapea, et eemaldada pindmised laigud

õrnalt, kuid efektiivselt. Tihedalt koos asuvad

keskmised laikude eemaldamiseks mõeldud

harjased toimivad tõhusalt, et teie naeratus

kõigest seitsme päevaga kaks korda

valgemaks muuta.*

Hoolitsege igemete eest

Meie DiamondCleani optimaalse puhastamise

tulemusena muutuvad igemed kahe

nädalaga* tervemaks. Kuna igemepiirilt

eemaldatakse käsihambaharjaga* võrreldes

kuni seitse korda rohkem kattu, muutub teie

naeratus säravamaks.

Lihtne hoiundada

Teie luksuslik USB-reisivutlar pakub ka

täiendavat laadimisvõimalust, et aku liikvel

olles tühjaks ei saaks. Asetage hambahari

ümbrisesse ja ühendage see oma sülearvuti

või seinakontaktiga. Reisi ajal parema

hügieeni tagamiseks hõlmab ka harjapea

ümbrist. Kodus laadimiseks saate kasutada

meie ilusat laadimisklaasi, mis lisab teie

vannitoale stiili ja mida saate ka

loputamisklaasina kasutada. Lihtsalt asetage

hambahari klaasi ja saate hambaharja ühe

laadimiskorraga kaks nädalat regulaarselt

kasutada.

Philips Sonicare'i tehnoloogia

Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-

tehnoloogia suunab vett hammaste vahele

ning selle harjased aitavad lõhustada ja

eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva

igapäevase puhtuse.

QuadPacer ja Smartimer

Hammaste põhjalikuks harjamiseks kulub

kõigest 2 minutit. Meie QuadPacer annab

teile teda, kui olete iga suuosa

puhastamiseks optimaalselt aega kulutanud,

ja SmarTimer annab helisignaaliga märku kui

hambapesu aeg täis saab. Koos aitavad need

teil iga kord soovitatud aja hambaid harjata.

Ligipääs raskesti ligipääsetavatesse

kohtadesse

DiamondCleani hambaharja ainulaadne kuju

ja meie harjapead tagavad isegi raskesti

ligipääsetavate kohtade (nt tagumiste

hammaste) põhjaliku puhtuse.

Harjuge uue rutiiniga

Uue harjumuse omaksvõtmine võib aega

võtta. Meie lihtsad alustamisprogrammid

aitavad teil uue hambaharjaga järk-järgult

harjuda – suurendage harjamisvõimsust

aeglaselt esimese 14 kasutuskorra jooksul.

Harjake kindlalt

Olenemata konkreetsetest vajadustest, saate

DiamondCleani kasutades olla kindel

harjamise ohutuses. Meie

ultrahelitehnoloogia sobib kasutamiseks

breketite, täidiste, kroonide ja implantaatide

korral ning seda võib kasutada isegi

igemehaiguste igapäevase ravi ajal.
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Spetsifikatsioon

Võimsus

Pinge: 110-220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni

3 nädalat**

Aku tüüp: Liitiumioon

Disain ja viimistlus

Värv: Ametüst

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Ekraan: Valgustatud ekraan

Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega

harjapead

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku

tööiga

Harjamisaeg: Kuni 3 nädalat**

Kaasasolevad tarvikud

Reisivutlar: USB-reisilaadija

Harjapead: 2 DiamondClean standardset

harjapead

Käepide: 1 DiamondClean

Laadimisklaas: 1

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid

kahe nädalaga

Talitlus: Eemaldab kuni seitse korda rohkem

kattu*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Valgemad hambad: Muudab hambad kaks

korda valgemaks*

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel

puhastamiseks

Igemehooldus: Igemete õrnaks

masseerimiseks

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

Poola: Hammaste poleerimiseks ja särama

panemiseks

Tundlik: Hammaste ja igemete õrn puhastus

* * põhineb kahel kaheminutilisel igapäevasel harjamisel

puhastusrežiimis
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