
 

„Sonic“ elektrinis

dantų šepetėlis

DiamondClean

 
5 režimai

2 šepetėlių galvutės

Įkrovimo stiklinė, kelioninis

dėklas

Kelioninis USB įkrovimo dėklas

 

HX9372/04

Baltesni, sveikesni dantys visą gyvenimą
Geriausi balinimo rezultatai naudojant „Philips Sonicare“

dantų šepetėlį

Geriausių balinimo rezultatų pasieksite naudodami labai dailų elektrinį „Philips

Sonicare“ dantų šepetėlį. Pradėkite naudoti „Sonicare“.

Proven to improve oral health

Baltesnė šypsena per 1 savaitę su mūsų „DiamondClean“ šepetėlio galvute*

Pagerina dantenų būklę vos per 2 savaites*

Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų nei rankinis dantų šepetėlis

Saugiai ir švelniai pasirūpina visapusiška burnos priežiūra

Designed around you

Lengvos pradžios programa sudaro „Philips Sonicare“ režimą

Laikmačiai skatina valytis dantis šepetėliu 2 minutes

Kelioninis USB įkrovimo dėklas ir įkrovimo stiklinė

Suteikia ypatingos švaros pojūtį

Kampu pakreipta taip, kad būtų lengviau išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“
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Ypatybės

Atsisveikinkite su apnašomis

Tankūs, geros kokybės šereliai pašalina iki 7

kartų daugiau apnašų nei rankinis dantų

šepetėlis.

Iki 2 kartų baltesni dantys

Pajuskite „DiamondClean“ šepetėlio galvutės

erfektyvumą, kuri švelniai, tačiau veiksmingai

šalina paviršines dėmes. Tankūs viduriniai

šereliai dantų pigmentinėms dėmėms šalinti

atlieka sunkų darbą, kad šypsena būtų 2

kartus baltesnė vos per 7 dienas.*

Pasirūpinkite savo dantenomis

Reguliariai valant su „DiamondClean“,

dantenos taps sveikesnės per 2 savaites*.

Pašalina 7 kartus daugiau apnašų palei

dantenų liniją nei rankinis dantų šepetėlis*,

tad džiaugtis sveikiausia šypsena.

Sukurta galvojant apie laikymą

Prabangus USB kelioninis dėklas naudojamas

ir kaip įkroviklis, tad visada įkrausite

keliaudami. Įdėkite dantų šepetėlį į dėklą ir

prijunkite prie nešiojamojo kompiuterio arba

elektros lizdo. Jame taip pat yra šepetėlio

galvutės laikiklis geresnei higienai keliaujant.

Norint įkrauti namuose, mūsų žvilganti

įkrovimo stiklinė stilingai atrodys vonioje, ją

galėsite naudoti ir kaip stiklinę dantims

praskalauti išsiplovus šepetėliu. Tiesiog

įdėkite šepetėlį į stiklinę. Mėgaukitės dviem

reguliaraus naudojimo savaitėmis pilnai

įkrovę vieną kartą.

„Philips Sonicare“ technologija

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija

„sonic“ veikia suplakdama vandenį

tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais

judesiais suardomos ir išvalomos apnašos,

kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

„QuadPacer“ ir „Smartimer“ laikmačiai

Kruopštus dantų valymas šepetėliu trunka vos

2 minutes. Mūsų „QuadPacer“ praneša, kai

praeina optimalus kiekvienos burnos dalies

valymo laikas, o „SmarTimer“ signalai

praneša, kai baigiasi visas laikas. Kartu jie

jums padeda kaskart valyti dantis tiek, kiek

rekomenduojama.

Pasiekite net sunkiai pasiekiamas vietas

Unikali „DiamondClean“ dantų šepetėlio

rankenėlės forma suderinta su mūsų

šepetėlių galvutėmis taip, kad tinkamai

išvalytumėte net sunkiai pasiekiamas vietas,

tokias kaip galiniai dantys.

Lengvai pripraskite prie naujojo režimo

Pradedant ką nors naujo gali reikėti prie to

priprasti. Mūsų lengvos pradžios programa

leidžia palaipsniui, švelniai didinti valymo

šepetėliu galingumą per pirmus 14 valymosi

naujuoju dantų šepetėliu kartų.

Valykite šepetėliu pasitikėdami

Kad ir kokių ypatingų poreikių turėtumėte,

galite būti tikri, kad valymas šepetėliu su

„DiamondClean“ bus saugus. Mūsų „Sonic“

technologija tinkama naudoti dėvint kabes,

karūnėles, turint plombų ir apmautų dantų, ją

galima naudoti kasdieniam dantenų ligų

gydymui.
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Specifikacijos

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki

išsikrovusio): Iki 3 savaičių**

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Ametistas

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Šviečianti piktograma

rodo baterijos veikimo trukmę

Ekranas: Apšviestas ekranas

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 3 savaičių**

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 „DiamondClean“

Šepetėlių galvutės: 2 „DiamondClean“

standartinės

Kelioninis dėklas: Kelioninis USB įkrovimo

dėklas

Stiklinis kroviklis: 1

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

„Performance“: Pašalina iki 7 kartų daugiau

apnašų*

Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą

vos per dvi savaites

Balinamoji nauda: 2 kartus geriau balina

dantis*

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“

laikmačiai

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

„Gum Care“: Švelniai masažuoja dantenas

Balta: Pašalina paviršines dėmes

„Polish“: pašviesinkite ir nupoliruokite dantis

„Sensitive“: Švelnus dantų ir dantenų valymas

* *dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną,

naudojant valymo režimą
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