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Πιο λευκά και υγιή δόντια για μια ζωή
Η κορυφαία ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonicare για λευκά δόντια
Η κορυφαία λευκαντική απόδοση της Sonicare, τώρα στην πιο κομψή ηλεκτρική οδοντόβουρτσα της Philips. Δοκιμάστε κι εσείς
τη Sonicare.

Proven to improve oral health
Βελτιώνει την υγεία των ούλων μέσα σε δύο μόνο εβδομάδες
Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες
Η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare σας βοηθά να αποκτήσετε λευκότερα δόντια
Λευκαίνει τα δόντια 2 φορές περισσότερο σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες
Λειτουργία Ευαίσθητα ούλα: Απαλός καθαρισμός για τα δόντια και τα ούλα

Designed around you
Σύστημα φόρτισης: Ποτήρι φόρτισης

Guides you to follow dental recommendations
Ο χρονοδιακόπτης διαλείμματος Quadpacer ενθαρρύνει το σχολαστικό βούρτσισμα
Ο χρονοδιακόπτης 2 λεπτών συμβάλλει στην εξασφάλιση του σωστού χρόνου βουρτσίσματος

Provides a superior clean
Κεφαλή οδοντόβουρτσας DiamondClean για την καλύτερη λεύκανση Sonicare
Η προηγμένη τεχνολογία sonic της Philips Sonicare
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Χαρακτηριστικά
Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική
πλάκα.

Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική
πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες,
ακόμα και στα δύσκολα σημεία.

Βελτιώνει την υγεία των ούλων

Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare
προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια
και κατά μήκος της γραμμής των ούλων, για
καλύτερη υγεία των ούλων σε μόλις δύο εβδομάδες.

Λευκαίνει τα δόντια 2 φορές καλύτερα

Αυτή η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare λευκαίνει τα
δόντια 2 φορές περισσότερο σε σχέση με τις
συμβατικές οδοντόβουρτσες σε μόλις 1 εβδομάδα.
Αφαιρεί έως και 100% περισσότερους λεκέδες, για
λευκότερα δόντια σε 1 μόνο εβδομάδα.

Κεφαλή βουρτσίσματος DiamondClean

Οι κεφαλές οδοντόβουρτσας DiamondClean είναι οι
καλύτερες κεφαλές βουρτσίσματος για λεύκανση από
τη Philips Sonicare. Διαθέτουν τρίχες σε σχήμα
ρόμβου, για να απομακρύνουν τις κηλίδες στην
επιφάνεια των δοντιών και την οδοντική πλάκα
αποτελεσματικά αλλά ήπια. Αφαιρούν τις κηλίδες που
προκαλούνται από καφέ, τσάι, κόκκινο κρασί,
τσιγάρα και καπνό μέσα σε μόλις σε 1 εβδομάδα.

Απαλός καθαρισμός για τα δόντια και τα ούλα

Οδοντόβουρτσα Philips Sonicare με λειτουργία
Ευαίσθητα ούλα: ήπιος αλλά αποτελεσματικός
καθαρισμός για τα ευαίσθητα ούλα

Quadpacer

Ο χρονοδιακόπτης διαλείμματος 30 δευτερολέπτων
υποδεικνύει πότε έχετε ολοκληρώσει κάθε
τεταρτημόριο της στοματικής κοιλότητας και σας
ειδοποιεί να συνεχίσετε για πιο συνεπή καθαρισμό

SmarTimer

Αυτή η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare διαθέτει
χρονόμετρο 2 λεπτών, για να είστε σίγουροι ότι
βουρτσίζετε τα δόντια σας για όσο χρόνο συνιστούν
οι ειδικοί

Σύστημα φόρτισης

Τοποθετήστε την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips
Sonicare στο ποτήρι για να τη φορτίσετε. Το ποτήρι
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ξεπλύνετε
το στόμα σας μετά το βούρτσισμα.

Σας βοηθά να αποκτήσετε λευκότερα δόντια

Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare
συμβάλλει στην απομάκρυνση και τη μείωση των
λεκέδων, για ένα πιο λαμπερό χαμόγελο.



Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonic HX9342/02

Προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
Χρώμα: Κεραμικό λευκό

Ρεύμα
Τάση: 110-220 V

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

Σέρβις
Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση
Οθόνη: Φωτεινή οθόνη
Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κεφαλές που

κουμπώνουν εύκολα
Ένδειξη μπαταρίας: Το φωτισμένο εικονίδιο
υποδεικνύει τη διάρκεια της μπαταρίας
Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 3 εβδομάδες**

Περιλαμβάνεται
Λαβές: 1 DiamondClean
Βάση σύνδεσης: 1
Κεφαλές βουρτσίσματος: 1 μικρή DiamondClean, 1
κανονική DiamondClean

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

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

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα
ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή
στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης
2023‑01‑14
Έκδοση: 4.4.1

EAN: 08 71010 35436 71

www.philips.com

http://www.philips.com/

