
 

Ηλεκτρική
οδοντόβουρτσα Sonic

DiamondClean

 
5 λειτουργίες

2 κεφαλές βουρτσίσματος

Γυάλινη βάση φόρτισης, θήκη
μεταφοράς

με λειτουργία Γυαλίσματος

 

HX9352/04

Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
Η καλύτερη οδοντόβουρτσα sonic για λεύκανση της Philips Sonicare

Η κορυφαία λευκαντική απόδοση της Sonicare, τώρα στην πιο κομψή ηλεκτρική
οδοντόβουρτσα της Philips. Δοκιμάστε κι εσείς τη Sonicare.

Proven to improve oral health
Λευκότερο χαμόγελο σε 1 εβδομάδα με την κεφαλή βουρτσίσματος DiamondClean*
Βελτιώνει την υγεία των ούλων μέσα σε 2 μόνο εβδομάδες*
Έως και 7 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα
Επιλέξτε από 5 λειτουργίες όπως Γυάλισμα και λειτουργία Ευαίσθητα ούλα
Ασφαλής και ήπια για τις ανάγκες της στοματικής σας υγείας

Designed around you
Το πρόγραμμα εύκολης έναρξης διαμορφώνει τη ρουτίνα σας με τη Philips Sonicare
Χρονοδιακόπτης που ενθαρρύνει 2 λεπτά σχολαστικού βουρτσίσματος
Ποτήρι φόρτισης και θήκη μεταφοράς με φόρτιση USB

Provides a superior clean
Κεκλιμένος λαιμός για ευκολότερο καθαρισμό στα δυσπρόσιτα σημεία
Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare
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Χαρακτηριστικά
Πείτε αντίο στην πλάκα

Πυκνές τρίχες υψηλής ποιότητας αφαιρούν έως και 7
φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική
οδοντόβουρτσα.

Έως και 2 φορές λευκότερα δόντια

Κουμπώστε την κεφαλή βουρτσίσματος DiamondClean
για να απομακρύνετε απαλά αλλά αποτελεσματικά τις
κηλίδες στην επιφάνεια των
δοντιών. Οι πυκνές κεντρικές τρίχες αφαίρεσης
κηλίδων αποδίδουν στο 100% για να κάνουν το
χαμόγελό σας 2 φορές πιο λευκό σε μόλις 7 ημέρες.*

Φροντίστε τα ούλα σας

Με βέλτιστο καθαρισμό από την κεφαλή
DiamondClean, τα ούλα σας θα γίνουν πιο υγιή σε 2
εβδομάδες*. Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη
οδοντική πλάκα στη γραμμή των ούλων σε σύγκριση
με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες*. Αποκτήστε το
πιο υγιές χαμόγελο που είχατε ποτέ.

5 λειτουργίες για καθαρισμό όπως εσείς θέλετε

Με την κεφαλή DiamondClean, απολαμβάνετε
αναζωογονητικό καθαρισμό κάθε μέρα. Οι 5
λειτουργίες καλύπτουν όλες τις ανάγκες
βουρτσίσματος. Λειτουργία Καθαρισμού - για
εξαιρετικό καθημερινό καθαρισμό. Φροντίδα των
ούλων - για απαλό μασάζ στα ούλα. Γυάλισμα - για
φωτεινότερο χαμόγελο. Λειτουργία Ευαίσθητα ούλα -
για ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό των
ευαίσθητων ούλων. Λεύκανση - η ιδανική λειτουργία
για την απομάκρυνση των κηλίδων από την επιφάνεια
των δοντιών.

Σχεδίαση με γνώμονα την αποθήκευση

Η πολυτελής θήκη μεταφοράς USB χρησιμοποιείται
και ως φορτιστής, ώστε να μην εξαντληθεί η
μπαταρία όταν είστε εν κινήσει. Τοποθετήστε την
οδοντόβουρτσα στη θήκη και συνδέστε την με το
φορητό σας υπολογιστή ή σε μια πρίζα. Περιλαμβάνει
επίσης μια βάση για τις κεφαλές βουρτσίσματος, για
εξαιρετική υγιεινή στα ταξίδια. Όσο για τη φόρτιση
στο σπίτι μας, το κομψό ποτήρι φόρτισης ταιριάζει
τέλεια στο μπάνιο σας και χρησιμοποιείται και ως
ποτήρι για ξέπλυμα μετά το βούρτσισμα. Απλώς
τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα μέσα στο ποτήρι.
Απολαύστε δύο εβδομάδες τακτικής χρήσης με μία
μόνο πλήρη φόρτιση.

Τεχνολογία Philips Sonicare

Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare
σπρώχνει το νερό ανάμεσα στα δόντια, και οι
κινήσεις της οδοντόβουρτσας καταστρέφουν την
πλάκα και την καθαρίζουν προσφέροντάς σας
εξαιρετικό καθαρισμό καθημερινά.

QuadPacer και Smartimer

Το σχολαστικό βούρτσισμα των δοντιών σας διαρκεί
μόνο 2 λεπτά. Το QuadPacer σας ενημερώνει πότε
έχετε αφιερώσει το βέλτιστο χρονικό διάστημα σε
κάθε τμήμα του στόματός σας, ενώ το SmarTimer
επισημαίνει πότε ολοκληρώνεται ο συνολικός χρόνος.
Συνδυαστικά σας βοηθούν να πετυχαίνετε κάθε φορά
τον συνιστώμενο χρόνο βουρτσίσματος.

Φτάστε στα δυσπρόσιτα σημεία

Χάρη στο μοναδικό σχήμα της λαβής
οδοντόβουρτσας DiamondClean σε συνδυασμό με τις
κεφαλές βουρτσίσματος, ακόμα και τα δυσπρόσιτα
σημεία, όπως το πίσω μέρος των δοντιών,
καθαρίζονται διεξοδικά.
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Προδιαγραφές
Ρεύμα
Τάση: 100-240 V, 50-60 Hz

Τεχνικές προδιαγραφές
Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο
Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Έως και 3
εβδομάδες**
Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Σχεδιασμός και φινίρισμα
Χρώμα: Μαύρο

Σέρβις
Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση
Οθόνη: Φωτεινή οθόνη
Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
Ένδειξη μπαταρίας: Το φωτισμένο εικονίδιο

υποδεικνύει τη διάρκεια της μπαταρίας
Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κεφαλές που
κουμπώνουν εύκολα
Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 3 εβδομάδες**

Περιλαμβάνεται
Θήκη ταξιδιού: Φορτιστής ταξιδίου USB
Λαβή: 1 DiamondClean
Κεφαλές βουρτσίσματος: 2 κανονικές DiamondClean
Γυάλινη βάση φόρτισης: 1

Καθαριστική απόδοση
Καλύτερη στοματική υγιεινή: Βελτιώνει την υγεία των
ούλων μέσα σε δύο μόνο εβδομάδες
Ταχύτητα: Έως 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό
Απόδοση: Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη
οδοντική πλάκα*

Πλεονεκτήματα λεύκανσης: Λευκαίνει τα δόντια 2
φορές καλύτερα*
Χρονομετρητής: Quadpacer και SmarTimer

Λειτουργίες
Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα
Φροντίδα των ούλων: Κάνει απαλό μασάζ στα ούλα
Λευκό: Αφαιρεί τις κηλίδες από την επιφάνεια των
δοντιών
Πολωνικά: Για πιο φωτεινά και αστραφτερά δόντια
Sensitive: Απαλός καθαρισμός για τα δόντια και τα
ούλα

* Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση
με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

* *με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στη
λειτουργία Καθαρισμός
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