
 

Четка за зъби с

акумулаторна батерия

For Kids

 

2 режима

2 глави за четка

 

HX6311/02

Поощрява самостоятелното здравословно миене на

зъбите

Електрическа четка за зъби за деца

Електрическата четка за зъби Philips Sonicare HX6311/02 се грижи за усмивката

Осигурява превъзходно почистване

Динамичното почистващо движение насочва вода между зъбите

Почиства и се грижи за усмивката на вашето дете

Гумираната глава е създадена да предпазва детските зъбки

Проектирана да изгражда по-добри навици за миене на зъбите

KidTimer помага за увеличаване на времето за миене

Двата режима на мощност за деца осигуряват нежно и ефикасно почистване

Подходящи за възрастта глави на четката, за предпазване на детските зъбки

KidPacer за забавни и поглъщащи вниманието музикални тонове

Забавни сменяеми панели за персонализиране

Форма против изплъзване

Лесна за хващане от родители и деца



Четка за зъби с акумулаторна батерия HX6311/02

Акценти

Патентована звукова технология

Уникалното динамично действие на електрическата

четка за зъби Sonicare нежно и ефикасно достига

дълбоко между зъбите и по продължение на венеца.

Гумирана глава за четка

Гумираната глава е създадена да предпазва детските

зъбки

KidTimer

Бавно увеличава времето за миене в продължение на

90 дни, като го доближава до препоръчваните от

стоматолозите 2 минути

Режими на мощност

Двата режима на мощност за деца са адаптирани към

различните възрасти и осигуряват нежно почистване,

идеално за съответната възраст. Има лек режим - за

възраст 4 години и силен режим - за възраст 7

години и повече

Подходящи за възрастта глави на четката

Тази електрическа четка за зъби Philips Sonicare има 2

размера глави, специално проектирани за нежно

почистване и предпазване на зъбите в най-важните

етапи от развитието им

KidPacer

Забавните звуци насърчават децата да мият горните

и долните зъбки, отпред и отзад

Сменяеми панели

За да могат децата да направят различна своята четка

за зъби

Форма против изплъзване

Солидната дръжка е проектирана така, че децата

могат я поставят в изправено положение за

съхранение и в легнало положение, за да нанесат

пастата за зъби.

Лесна за хващане

Ергономичният дизайн позволява ползване на една

четка от родители и деца или собствена четка за

всеки
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Спецификации

Работни показатели при почистване

Работни показатели: Отстранява много повече плака

в трудно достъпните места, отколкото ръчната четка

за зъби за деца [Oral-B етап 4], при деца на възраст

7-10 години

Режими: Двата режима на мощност за деца

адаптират мощността на почистване към различните

възрасти

Глави за четка: 1 къса глава за възраст 4-6 години и 1

дълга глава за възраст 7+

Скорост:

До 31 000 почистващи движения в минута

Таймер: Smartimer и Quadpacer

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор на

бутона за захранване мига, когато е необходимо

зареждане

Система на главата за четка: Лесно поставяне на

главата с щракване, за оптимална хигиена

Време за миене на зъбите: 42 пъти по 2 минути

ИЛИ 3 седмици

Дръжка:

Ергономичният дизайн на дръжката позволява

ползване на една четка от родители и деца или

собствена четка за всеки

Включени в комплекта

Зарядно устройство: 1 мултистандартно зарядно

устройство

Капак на зарядното устройство: 1 капак на

зарядното устройство с държач за глава за четка

Технически данни

Батерия: Акумулаторна

Време за работа (от пълно зареждане до

изтощаване): Напълно заредена осигурява 42 2-

минутни почиствания (3 седмици)

Дизайн и покритие

Цвят: Червена с 3 сменяеми панела

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Power

Напрежение: Мултистандартно зарядно устройство
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