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Καθαρισμός φιλικός προς τα παιδιά
Κεφαλές οδοντόβουρτσας Sonicare για παιδιά 7 ετών και άνω

Οι τυπικές κεφαλές βουρτσίσματος της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας Philips Sonicare είναι ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά

ηλικίας 7 ετών και άνω. Κάθε κεφαλή καθαρίζει σχολαστικά και προσεκτικά τα παιδικά δοντάκια.

Αίσθηση απόλυτης καθαριότητας στο στόμα σας

Η σχεδίαση της κεφαλής μεγιστοποιεί την κίνηση sonic

Σχεδιασμένη ειδικά για τα παιδικά στόματα

Οι κεφαλές οδοντόβουρτσας είναι ειδικά σχεδιασμένες για τα παιδικά στόματα

Κεφαλή οδοντόβουρτσας από καουτσούκ για πιο ασφαλές, απαλό βούρτσισμα

Μαλακές τρίχες για απαλό βούρτσισμα



Τυπικές κεφαλές οδοντόβουρτσας Sonic HX6042/60

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Κεφαλές οδοντόβουρτσας ειδικά σχεδιασμένες για

τα παιδικά στόματα

Τα δύο μεγέθη αντιστοιχούν στα δύο επίπεδα ισχύος

για τις ηλικίες 4-6 και 7+

Μέγιστη απόδοση καθαρισμού

Η προσεγμένη σχεδίαση και ο μηχανισμός ακριβείας

διασφαλίζουν ότι ο συνδυασμός αυτών των

ανταλλακτικών κεφαλών Philips Sonicare με την

κίνηση sonic και τις λειτουργίες ευέλικτου

βουρτσίσματος, παρέχει έναν βαθύ καθαρισμό.

Κεφαλή οδοντόβουρτσας από καουτσούκ

Οι τρίχες αυτής της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας

Philips Sonicare είναι τοποθετημένες σε μια ειδικά

σχεδιασμένη κεφαλή με καουτσούκ, για την

προστασία των δοντιών των παιδιών

Μαλακές τρίχες

Μαλακές τρίχες για απαλό βούρτσισμα που

προστατεύει το στόμα των παιδιών

 

Ευκολία στη χρήση

Κατάλληλη για αυτά τα μοντέλα: Sonicare For Kids

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρόνος λειτουργίας: Για άριστα αποτελέσματα,

συνιστάται η αντικατάσταση της κεφαλής κάθε τρεις

μήνες.

Σχεδίαση και φινίρισμα

Υλικό κεφαλής βουρτσίσματος: Χωρίς BPA

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις συσκευασίας κεφαλών: 21,6 υ x 7,0 π x

2,2 β εκ.

Βάρος συσκευασίας κεφαλών: 0,038 κ.

Περιλαμβάνεται

Υγιεινό κάλυμμα ταξιδίου: 2 τεμάχιο
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