
• Synbart vitare tänder på en vecka
• Förbättrar munhälsan på bara 2 veckor
• Upp till 3 veckors batteritid
• Induktionsladdning i exklusivt glas
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Renare, vitare tänder
 

Philips Sonicares bästa eltandborste - med nytt djuprengöringsläge

 
Vår nya eltandborste DiamondClean polerar effektivt bort fläckar från tänderna för ett renare och vitare leende. Med ett nytt

borsthuvud och ett djuprengöringsläge som går in djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten, får du en kraftfull men ändå

skonsam rengöring, även på de mest svårtåtkomliga ställen.

Fördelar

Ger bevisat bättre munhälsa
• Tar bort upp till 10 gånger mer plack än en manuell tandborste
• Tar bort 100% fler fläckar än en manuell tandborste
• Förbättrar munhälsan på bara två veckor
 
ger en överlägsen rengöring
• Följer tändernas och tandköttets form för en djupare rengöring
• DiamondCleans tandborsthuvud är Sonicares bästa för vitare tänder

• Nya Deep Clean-läget: Rent på djupet
• Djuprengöring för bättre munhälsa
 
Utformad för dig
• Dubbla laddningssystem: laddningsglas och resefodral
• Timerfunktioner som hjälper dig att hålla koll
 

Broschyr före försäljning för Sverige (2019, Juli 26)



Funktioner

Tar bort upp till 10 gånger mer plack

Tar bort upp till 10 gånger mer plack än en manuell tandborste med det nya
borsthuvudet Adaptive Clean

Ger synbart vitare tänder

Philips Sonicare DiamondClean tar bort upp till 100% fler fläckar än en
manuell tandborste och gör tänderna synbart vitare på bara en vecka.

Förbättrar munhälsan

Philips Sonicares eltandborstar rengör mellan tänderna och längs
tandköttskanten och ger ett friskare tandkött på bara två veckor.

AdaptiveClean borsthuvud

Vårt borsthuvud AdaptiveClean är det enda eltandborsthuvudet som kan följa
dina tänders och ditt tandkötts unika form. Med mjuka, flexibla sidor av gummi
kan borsthuvudet följa varje kurva. Det ger upp till fyra gånger mer ytkontakt
och tar bort upp till 10 gånger mer plack längs tandköttskanten och mellan
tänderna. Eftersom borsten följer tandköttskanten absorberar den borsttryck
som är för kraftigt så att borstningen är skonsam mot tandköttet oavsett hur
du borstar.

DiamondClean borsthuvud

DiamondCleans tandborsthuvud - vårt bästa borsthuvud för vitare tänder, har
diamantformade borststrån som effektivt men skonsamt tar bort ytfläckar och
skrapar bort plack. Tar bort fläckar som bildas från kaffe, te, rött vin,
cigaretter och tobak på bara 1 vecka.

Deep Clean-läge

Vårt helt nya Deep Clean-läge ger en oöverträffad rengöring på svåråtkomliga
ställen. Borsthuvudets unika rörelse i det här läget plus längre borstningstid på
tre minuter gör detta till det perfekta valet när du vill fokusera lite extra på
problemområden.

En helt ny känsla av renhet

Med fler än 31 000 borsttag per minut ger Philips Sonicare-eltandborstar
överlägsen rengöring som du både ser och känner. Våra tandborstar pressar
vätskan och tandkrämen djupt in mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Resultatet blir en kraftfull men samtidigt skonsam rengöring med kliniskt
bevisade resultat.

Dubbelt laddningssystem

Ladda din DiamondClean genom att ställa den i det medföljande glaset eller
med hjälp av resefpdralet. Anslut till t ex datorn med USB eller ladda via
vägguttag. Du kan ta med din DiamondClean överallt, när du vill.

Quadpacer och SmarTimer

Tandläkaren rekommenderar att du borstar i två minuter. Håll koll på hur
länge du har borstat med vår Smarttimer och Quadpacer, som signalerar att
det är dags att flytta tandborsten till en annan del av munnen.

DiamondClean
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specifikationer
Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan
komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Lägen
Clean För överlägsen daglig rengöring
White Tar bort missfärgningar
Sensitive Skonsam rengöring av tänder och

tandkött
Gum Care Masserar tandköttet varsamt
Deep Clean Djuprengöring

Medföljande tillbehör
Handtag 1 DiamondClean
Borsthuvuden 2 DiamondClean, standard

1 AdaptiveClean
Laddarglas 1
Resefodral USB-laddare

Design och finish
Färg Roséguld

Rengöringsprestanda
Hastighet Upp till 62000 borströrelser/min
Prestanda Tar bort upp till 10 gånger mer plack*
Hälsofördelar Förbättrar munhälsan på bara två

veckor
Ger synbart vitare
tänder

Bleker tänderna dubbelt så bra*

Timer SmarTimer och Quadpacer

Lättanvänt
Borsthuvudsystem Borsthuvud som enkelt knäpps på
Batteriindikator Belyst ikon indikerar batteriets

livslängd
Handtag Ergonomisk design
Teckenfönster Belyst skärm

Tekniska specifikationer
batteri Laddningsbar
Batterityp Litiumjon
Drifttid (full till tom) Upp till 3 veckor*

Effekt
Spänning 110–220 V

Service
Garanti 2 års begränsad garanti

Förpackningens mått
Höjd 25,20 cm
Bredd 17,40 cm
Djup 11,10 cm
Nettovikt 0,88 kg
Bruttovikt 1,05 kg
EAN 08710103829492
Antal produkter som
medföljer

1

Ursprungsland CN
Harmoniserad
systemkod

850980

Yttre kartong
Längd 35,70 cm
Bredd 18,90 cm
Höjd 27,50 cm
Bruttovikt 3,51 kg
EAN 18710103829499
Antal konsumentför-
packningar

3

DiamondClean

* baserat på två borstningar på två minuter per dag, i standardläge
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