
 

 

Philips Sonicare 
DiamondClean
Sonický elektrický zubní 
kartáček

5 režimů
2 kartáčkové hlavice
Nabíjecí sklenice, cestovní 
pouzdro
Růžovozlatá edice
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ělejší a zdravější zuby na celý život
ejlepší sonický zubní kartáček Philips Sonicare pro bělení zubů
jlepší bělicí výkon Philips Sonicare v našem nejstylovějším zubním kartáčku. Přejděte na 
ilips Sonicare.

Prokázané zlepšení zdraví zubů a dásní
• Bělejší úsměv během 1 týdne díky kartáčkové hlavici DiamondClean
• Odstraňuje až 7x více plaku než manuální zubní kartáček
• 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
• Šikmý krček je navržený tak, aby vyčistil obtížně dostupná místa
• Naše unikátní sonická technologie vám přináší efektivní a šetrné čištění

Zaměření na uživatele
• Nabíjecí cestovní pouzdro USB a nabíjecí sklenice
• Časovače vás budou motivovat k důkladnému 2minutovému čištění



 Až 2x bělejší zuby

Nasaďte hlavici kartáčku DiamondClean a 
jemně, avšak efektivně odstraňte povrchové 
nečistoty. Hustě osázená vlákna uprostřed 
hlavice slouží k odstraňování skvrn a odvedou 
spoustu práce, díky níž bude váš úsměv 2x 
bělejší za pouhých 7 dní.*

Rozlučte se s plakem

Hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna 
odstraňují až 7x více plaku než manuální zubní 
kartáček.

Pečujte o své dásně

Díky optimálnímu čištění se sonickým 
kartáčkem DiamondClean budou vaše dásně 
zdravější již za 2 týdny. Odstraníte až 7x více 
plaku podél linie dásní než s manuálním zubním 
kartáčkem a získáte ten nejzdravější úsměv.

5 režimů pro individuální čištění

Se zubním kartáčkem DiamondClean docílíte 
osvěžující čistoty každý den. Našich 5 režimů 
pokryje všechny vaše potřeby při čištění zubů; 
režim Clean – zajistí výjimečnou čistotu každý 
den, Gum Care – zajistí jemnou masáž dásní, 
Polish – rozzáří vás úsměv, Sensitive – zajistí 
šetrné, avšak účinné čištění citlivých dásní, a 
režim White – ideální režim k odstranění 
povrchových skvrn.

QuadPacer a Smartimer

Na důkladné vyčištění zubů postačí 2 minuty. 
Náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste 
strávili optimální dobu čištění v každé části úst. 
Časovač Smartimer vás zase upozorní na 
uplynutí celkového času čištění. Společně vám 
pokaždé pomohou dodržet doporučenou 
délku čištění.

Vyčistěte těžko dostupná místa

Unikátní tvar těla vašeho zubního kartáčku 
DiamondClean v kombinaci s našimi hlavicemi 

zajistí, že důkladně vyčistíte i těžko dostupná 
místa, jako je například zadní strana zubů.

Technologie Philips Sonicare

Sonický stíravý pohyb napění zubní pastu na 
bublinky, které útočí na plak a vhání je do 
mezizubních prostor a podél linie dásní. 
Současně si budou vaše zuby užívat 
31 000 jemných, avšak účinných stěrů 
kartáčkem. Za pouhé 2 minuty získáte stejný 
účinek jako při měsíčním čištění manuálním 
kartáčkem.

Design se snadným uskladněním

Vaše luxusní cestovní pouzdro s USB je 
zároveň nabíječkou, takže budete mít kartáček 
během cestování neustále nabitý. Umístěte 
zubní kartáček do pouzdra a připojte jej ke 
svému laptopu nebo zapojte do zásuvky. 
Pouzdro obsahuje také držák hlavic kartáčku 
pro větší hygienu na cestách. Pokud jde 
o nabíjení doma, naše elegantní dobíjecí 
sklenice stylově zapadne do vaší koupelny 
a osvědčí se i při vyplachování úst po čištění. 
Stačí umístit kartáček do pouzdra. Dopřejte si 
až dva týdny pravidelného čištění na jedno plné 
nabití.
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Přednosti
Sonický elektrický zubní kartáček
5 režimů 2 kartáčkové hlavice, Nabíjecí sklenice, cestovní pouzdro, Růžovozlatá edice
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Režimy
• Clean: Pro každodenní kvalitní čištění
• White: Odstraňuje povrchové pigmentace
• Sensitive: Šetrné čištění zubů a dásní
• Gum Care: Jemně masíruje dásně
• Polish: Krásný a zářivý úsměv

Balení obsahuje
• Těla kartáčku: 1 DiamondClean
• Kartáčkové hlavice: 1 ks DiamondClean, 

kompaktní velikost, 1 ks DiamondClean, 
standardní velikost

• Nabíjecí sklenice: 1
• cestovní pouzdro: Cestovní nabíječka s USB

Design a provedení
• Barva: Růžovozlatá

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

dvou týdnů

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

Snadné použití
• Systém kartáčkových hlavic: Nasazovací hlavice 

kartáčku
• Indikátor baterie: Prosvětlená ikona udává 

životnost baterie
• Tělo: 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
• Napětí: 110–220 V

Servis
• Záruka: 2letá omezená záruka
•
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Specifikace
Sonický elektrický zubní kartáček
5 režimů 2 kartáčkové hlavice, Nabíjecí sklenice, cestovní pouzdro, Růžovozlatá edice

* založeno na dvou periodách dvouminutového čištění ve standardním 
režimu

http://www.philips.com

