Philips Sonicare
DiamondClean
Sonický elektrický zubní
kartáček

5 režimů
2 hlavice kartáčku
Nabíjecí sklenice
Cestovní pouzdro s USB

Bělejší a zdravější zuby na celý život
Philips Sonicare DiamondClean: Moderní design a oslnivé výsledky
Moderní design a oslnivé výsledky s naším nejstylovějším sonickým elektrickým zubním
kartáčkem Philips Sonicare Diamond Clean.
Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní
• Odstraňte až 7x více plaku díky kartáčkové hlavici DiamondClean
• Bělejší úsměv během 1 týdne díky kartáčkové hlavici DiamondClean
• Zlepšuje zdraví dásní již během 2 týdnů
• Vyberte si z 5 režimů včetně režimu Polish a Sensitive
• Bezpečný a šetrný pro zdraví vašich zubů a dásní
Zaručuje výjimečnou čistotu
• Naše unikátní sonická technologie vám přináší efektivní a šetrné čištění
• Šikmý krček je navržený tak, aby vyčistil obtížně dostupná místa

HX9332/04

Zaměření na uživatele
• Nabíjecí cestovní pouzdro USB a nabíjecí sklenice
• Časovače vás budou motivovat k důkladnému 2minutovému čištění
• Program Easy start vám pomůže vybudovat správné návyky čištění sonickým kartáčkem Philips
Sonicare

HX9332/04

Sonický elektrický zubní kartáček

5 režimů 2 hlavice kartáčku, Nabíjecí sklenice, Cestovní pouzdro s USB

Specifikace
Režimy

•
•
•
•
•

Clean: Pro každodenní kvalitní čištění
Gum Care: Jemně masíruje dásně
Polish: Krásný a zářivý úsměv
Sensitive: Čištění šetrné k zubům a dásním
White: Odstraňuje povrchové pigmentace

Balení obsahuje

• Těla kartáčku: 1 DiamondClean
• Kartáčkové hlavice: 1 ks DiamondClean,
kompaktní velikost, 1 ks DiamondClean,
standardní velikost
• Nabíjecí sklenice: 1
• Cestovní pouzdro: Cestovní pouzdro s USB
dobíjením

Design a provedení
• Barva: Bílá

• Bělící výhody: 2x lepší bělení zubů
• Časovač: Funkce Smartimer a Quadpacer

Snadné použití

• Systém hlavic kartáčku: Hlavice kartáčku se
snadným zacvaknutím
• Výdrž baterie: Až 3 týdny**
• Indikátor baterie: Prosvětlená ikona udává
životnost baterie
• Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design
• Displej: Osvětlený displej

Technické údaje

• Baterie: Nabíjecí
• Typ baterie: Lithium-iontová
• Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až
3 týdny**

Spotřeba

Výkon čištění

• Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu
• Výkon: Odstraňuje až 7x více plaku*
• Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během
dvou týdnů

• Napětí: 110–220 V

Servis

• Záruka: 2letá omezená záruka
•
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* *založeno na dvou periodách dvouminutového čištění v režimu
Clean

