Električna zobna ščetka
Sonicare DiamondClean

Izjemno čiščenje. Sijoči rezultati.
5 načinov

2 nastavka,
USB potovalni polnilni etui

Imenitnost v naši najbolj elegantni zobni ščetki. Izberite Sonicare.
Dokazano izboljša ustno zdravje
• Najodličnejše odstranjevanje zobnih oblog
• Izboljša zdravje dlesni v samo dveh tednih
• Do dvakrat svetlejši zobje kot pri uporabi ročne zobne ščetke
Zagotavlja izvrstno čiščenje
• Dinamično fluidno delovanje seže tudi v medzobne prostore
• Izkusite učinkovito čiščenje s petimi edinstvenimi načini čiščenja
• Nastavek DiamondClean za najodličnejše čiščenje
• Pod kotom nameščeni nastavek za boljši dostop do zadnjih zob
Za lažje sledenje napotkom zobozdravnika
• Funkcija Quadpacer je 30-sekundni intervalni merilnik časa, ki pomaga,
da enakomerno očistite vse zobe
• Funkcija Smartimer, merilnik časa, pomaga, da čistite priporočeni 2 minuti

Lastnosti

HX9332

Oblikovano za vas
• Polnilna enota s kozarcem za elegantno polnjenje
• Potovalni polnilni etui – z zobno ščetko Sonicare udobno tudi na poti

Učinkovitost čiščenja

Enostavna uporaba

Tehnične specifikacije

Garancija

• Hitrost: Do 31.000 gibov v minuti
• Nastavki: 2 nastavka DiamondClean
• Čiščenje: Odstrani do 100% več zobnih oblog
• Koristi: Izboljša zdravje dlesni v samo dveh tednih
• Časovni merilnik: Smartimer in Quadpacer
• Načini: 5 načinov
• Beljenje: do 2 x bolj sijoči zobje

• Baterija za ponovno polnjenje
• Poraba energije: 2.0 W
• Tip batrije: litij-ionska
akumulacijska baterija

• Sistem nastavkov: Enostavna pričvrstitev
nastavkov na zatič (snap-on sistem)
• Čas čiščenja: Do 3 minute
• Indikator napolnjnenosti baterije:
Osvetljena ikona baterije označuje
napolnjenost baterije
• Vitko držalo za enostaven prijem
• Osvetljen prikazovalnik označuje izbran način čiščenja
• 2 leti

Moč

• Električna napetost: več napetostni polnilnik
•

HX9332/04

Električna zobna ščetka s polnilno enoto in kozarcem
5 načinov, 2 nastavka, USB potovalni polnilni etui

Značilnosti
Najodličnejše odstranjevanje
zobnih oblog

Odstrani celo 100 % več zobnih oblog iz
težje dostopnih mest kot ročna zobna ščetka.
V samo dveh tednih
izboljša zdravje dlesni

Patentirana sonična tehnologija

Električna zobna ščetka Sonicare se
ponaša z edinstvenim dinamičnim fluidnim
delovanjem, ki nežno in učinkovito čisti
med zobmi in po robu dlesni.

Pod kotom nameščeni nastavek

Edinstveni, pod kotom nameščeni nastavek
omogoča enostaven dostop do zadnjih zob
in odstrani zobne obloge tudi iz teh težko
dosegljivih mest.
Stekleni kozarec za elegantno polnjenje

Pet edinstvenih načinov čiščenja

Optimalno čiščenje med zobmi in po
robu dlesni zagotavlja izboljšano
zdravje dlesni v samo dveh tednih.
Prekaša ročno zobno ščetko pri
odstranjevanju zobnih oblog med zobmi.
Dvakrat svetlejši zobje

Izkusite učinkovito čiščenje s petimi
načini čiščenja: Clean, White, Polish,
Gum Care, Sensitive.
Najodličnejše čiščenje
z nastavkom DiamondClean

Postavite kozarec na polnilno enoto in
svojo zobno ščetko enostavno napolnite.
S kozarcem si lahko pomagate tudi po
čiščenju, da splaknete zobe.

USB Potovalni polnilni etui

Dvakrat svetlejši zobje kot z ročno
zobno ščetko.
Nastavek DiamondClean, najodličnejši
nastavek iz družine Sonicare, ima v sredini
glave čvrste ščetine v obliki diamanta,
s katerimi učinkovito, a nežno odstranjuje
zobne obloge. To zagotavlja izjemno čiščenje
in svetlejše zobe kot z ročno zobno ščetko.

Svojo zobno ščetko Sonicare DiamondClean
vzemite kamor koli. Za polnjenje lahko
uporabite USB-adapter in jo napajate
na prenosnem računalnik ali
pa uporabite vtičnico v zidu.
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