
 

Sonisk eltandborste

DiamondClean

 

Synbart vitare tänder på en

vecka

Upp till 3 veckors batteritid

Induktionsladdning i exklusivt

glas

med poleringsläge

 

HX9352/04

Philips Sonicares bästa eltandborste hittills
Rekommenderas av 98 procent av Smartsons testpiloter*

Prisbelönad design, exceptionell rengöring, DiamondClean är Sonicares mest

exklusiva eltandborste. Vår soniska teknologi i kombination med diamantformade

borststrån polerar effektivt missfärgade tänder. Kliniska tester visar på synbart vitare

tänder redan efter en veckas bruk. DiamondClean laddas i ett stilrent glas som ger

en extra touch av elegans till ditt badrum. *98 procent av 52 testpiloter hos

Smartson rekommenderar Philips Sonicare DiamondClean Black. Den har också

utnämnts till Årets Groomingpryl för killar i tidningen Café (2013).

Ger bevisat bättre munhälsa

Du får ett vitare leende på en vecka med DiamondClean-borsthuvudet*

Förbättrar munhälsan på bara 2 veckor*

Tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste

Välj mellan fem lägen, inklusive ett poleringsläge och ett skonsamt läge

Ger säker och skonsam munvård

Utformad för dig

Du kommer in i Philips Sonicare-rutinen med hjälp av vårt mjukstartsprogram

Två timers som ger två minuters noggrann borstning

USB-laddningsfodral och laddningsglas

Provides a superior clean

En vinklad hals underlättar rengöring av svåra ställen

Philips Sonicares avancerade soniska teknik



Sonisk eltandborste HX9352/04

Funktioner

Säg farväl till plack

Tätt sittande borst av hög kvalitet som tar bort

upp till sju gånger mer plack än en manuell

tandborste.

Upp till två gånger vitare tänder

Sätt på vårt DiamondClean-borsthuvud för att

få en skonsam men ändå effektiv

fläckborttagning. De tätt packade borststråna i

mitten tar bort fläckar och kan ge dig ett två

gånger vitare leende på bara sju dagar*.

Ta hand om ditt tandkött

DiamondClean-borsthuvudet rengör optimalt

och ger dig ett friskare tandkött inom två

veckor*. Det tar bort upp till sju gånger mer

plack längs tandköttskanten än en manuell

tandborste* och ger dig det friskaste leendet

du någonsin haft.

Med fem lägen rengör du på ditt sätt

Med DiamondClean får du en uppfriskande

rengöring varje dag. De fem lägena täcker alla

behov: använd rengöringsläget (Clean) för att

en utomordentlig rengöring varje dag, med

tandköttsläget (Gum Care) masseras tandköttet

varsamt, poleringsläget (Polish) ger dig ett

ännu fräschare leende, det skonsamma läget

(Sensitive) ger varsam men ändå effektiv

rengöring av känsligt tandkött och det vita

läget (White) är perfekt för att ta bort fläckar på

tänderna.

Design med förvaring i åtanke

Det lyxiga USB-resefodralet fungerar även som

en laddare så att du kan ladda batteriet under

resan. Placera tandborsten i fodralet och

anslut det till en bärbar dator eller ett

vägguttag. Dessutom ingår en hållare som

håller borsthuvudet rent när du reser. När du är

hemma använder du vårt eleganta

laddningsglas som passar in i badrummet och

även fungerar som ett vanligt tandborstglas för

munsköljning efter tandborstningen. Ställ bara

tandborste i glaset – en enda full laddning

räcker till två veckors regelbunden användning.

Philips Sonicare-teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

sprutar vatten mellan tänderna, och dess

borsttag bryter upp plack och sveper bort den

för en mycket effektiv daglig borstning.

QuadPacer och Smartimer

Det tar bara två minuter att borsta tänderna

noggrant. QuadPacer indikerar när du har

borstat varje del av munnen optimalt länge

och SmarTimer signalerar när den totala tiden

har gått. Kombinationen gör att du uppnår den

rekommenderade borstningstiden – varje

gång.

Nå alla svåråtkomliga ställen

Den unika formen på DiamondClean-

tandborsthandtaget i kombination med våra

borsthuvuden gör att även svåråtkomliga

ställen, som de bakre tänderna, kan rengöras

grundligt.
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Specifikationer

Effekt

Spänning: 100–240 V, 50–60 Hz

Tekniska specifikationer

Drifttid (full till tom): Upp till 3 veckor**

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Design och finish

Färg: Svart

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt

knäpps på

Batteriindikator: Belyst ikon indikerar batteriets

livslängd

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Teckenfönster: Belyst skärm

Borstningstid: Upp till 3 veckor**

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 DiamondClean

Borsthuvuden: 2 DiamondClean, standard

Resefodral: USB-laddare

Laddarglas: 1

Rengöringsprestanda

Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara

två veckor

Prestanda: Tar bort upp till 7 gånger mer plack*

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Timer: Quadpacer och SmarTimer

Ger synbart vitare tänder: Bleker tänderna

dubbelt så bra*

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Vit: Tar bort missfärgningar

Tandköttsvård: Masserar tandköttet varsamt

Polera: Gör tänderna vita och rena

Sensitive: Skonsam rengöring av tänder och

tandkött

* Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella

tandborstar

* *baserat på två borstningar på två minuter per dag, i

rengöringsläge (Clean)
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