
 

 

Philips Sonicare 
DiamondClean
Laddningsbar sonisk 
tandborste

Fem lägen
Två borsthuvuden USB-laddare

HX9332
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t till Sonicare.

Ger bevisat bättre munhälsa
• Tar bort upp till 5x mer plack än manuella tandborstar
• Förbättrar munhälsan på bara två veckor
• Bleker tänderna dubbelt så bra som en manuell tandborste.
• Håller tänderna vita

ger en överlägsen rengöring
• Dynamisk rengöring för in vätska mellan tänderna
• DiamondClean borsthuvud för Sonicares bästa rengöring

Hjälper dig att följa tandvårdsrekommendationer
• Quadpacer®-timer med 30-sekundersintervall uppmuntrar till jämn borstning
• Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden

Utformad för dig
• Dubbelt laddningssystem: laddningsglas och resefodral.



 Tar bort upp till 5x mer plack

Sonicares bästa plackborttagning: tar bort upp till 
100 % mer plack från svåråtkomliga ställen än en 
manuell tandborste

Förbättrar munhälsan

Den elektriska Philips Sonicare-tandborsten rengör 
optimalt mellan tänderna och längs tandköttskanten, 
och förbättrar munhälsan på bara två veckor. Ger 
överlägsen rengöring mellan tänderna och tar bort 
avsevärt mer plack än en manuell tandborste

Bleker tänderna dubbelt så bra*

Bleker tänderna dubbelt så bra som en manuell 
tandborste.

Patenterad sonisk teknik

Sonicares unika dynamisk rengöring når försiktigt 
och effektivt djupt mellan tänderna och längs 
tandköttskanten.

DiamondClean borsthuvud

Sonicares bästa borsthuvuden DiamondClean har 
diamantformade, medelhårda borststrån som 
effektivt men skonsamt skrapar bort plack. De ger en 
utomordentlig rengöring och vitare tänder jämfört 
med en manuell tandborste.
HX9332/04

Specifikationer
Rengöringsprestanda
• Hastighet: Upp till 31 000 borsttag per minut
• Prestanda: Tar bort upp till 100 % mer plack
• Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara två 

veckor
• Fördelar med blekning: Bleker tänderna dubbelt så 

bra
• Timer: Smartimer och Quadpacer
• Lägen: Fem lägen

Lättanvänd
• Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt knäpps 

på för optimal hygien
• Borstningstid: Upp till 3 veckor
• Batteriindikator: Belyst ikon indikerar batteriets 

livslängd
• Handtag: Smidig och ergonomisk design som är lätt 

att hantera.
• Teckenfönster: Belyst skärm visar valt läge, blir 

osynlig när strömmen är av.

Medföljande tillbehör
• Borsthuvuden: 2 DiamondClean

Tekniska specifikationer
• Batteri: Laddningsbar
• Strömförbrukning: 2,0 W
• Batterityp: Laddningsbart litiumpolymer

Design och finish
• Färg: Keramisk vit

Service
• Garanti: 2 års begränsad garanti

Effekt
• Spänning: Flerspänningsladdare
•
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