
 

Sonisk eltandbørste

For Kids

 

2 indstillinger

2 børstehoveder

 

HX6311/02

Opmuntrer til sund børstning på egen hånd

Elektrisk tandbørste til børn

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørste HX6311/02 passer til smil i

voksealderen

Giver en fremragende tandbørstning

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Børst og beskyt børnenes smil

Det gummibelagte børstehoved er designet til at beskytte børns tænder

Designet til at udvikle bedre børstevaner

KidTimer hjælper med at forlænge børstetiden

To børnevenlige styrkeindstillinger, der leverer nænsom, effektiv rensning

Alderssvarende børstehoveder, der beskytter børns tænder

KidPacer afspiller sjov og engagerende musik

Underholdende, udskiftelige paneler, der gør det muligt at brugertilpasse produktet

Formen gør, at den ikke ruller

Forskellige grebudformninger til forældre og børn



Sonisk eltandbørste HX6311/02

Vigtigste nyheder

Sonisk teknologi

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes

unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og

effektivt ind imellem tænderne og langs

tandkødet.

Gummibelagt børstehoved

Det gummibelagte børstehoved er designet til

at beskytte børns tænder

KidTimer

Forøger langsomt børstetiden over 90 dage

indtil tandlægernes anbefalede tid på 2

minutter

Styrkeindstillinger

To børnevenlige styrkeindstillinger, der

tilpasses forskellige aldersgrupper og leverer

nænsom rensning, der er ideel til forskellige

aldre. Produktet indeholder en lav

styrkeindstilling til børn i alderen 4-7 år samt

en indstilling til børn, der er 7 år og derover

Alderssvarende børstehoveder

Denne elektriske Philips Sonicare-tandbørste

har to børstehovedstørrelser, der er specielt

designet til at rengøre forsigtigt og beskytte

tænderne på vigtige udviklingsstadier

KidPacer

Sjove lyde opfordrer børnene til at børste

forsiden og bagsiden af både de nederste og

øverste tænder

Udskiftelige paneler

Lader børn tilpasse deres tandbørste

Formen gør, at den ikke ruller

Robust design, der lader børn opbevare

tandbørsten i stående position samt påføre

tandpasta, mens tandbørsten ligger ned.

Flere mulige greb

Ergonomisk designet til at lade forældre og

børn børste sammen eller hver for sig



Sonisk eltandbørste HX6311/02

Specifikationer

Indstillinger

Styrkeindstillinger: 2

Medfølgende dele

Håndtag: 1 Sonicare For Kids

Børstehoveder: 1 Sonicare For Kids standard, 1

Sonicare For Kids kompakt

Oplader: 1

Design og finish

Farve: Rød med 3 udskiftelige paneler

Renseydelse

Hastighed: Op til 31.000 børstestrøg/min.

Performance: 75 % mere effektiv*

Sundhedsmæssige fordele: For sunde vaner

med mundhygiejnen

Timer: KidTimer og Quadpacer

Brugervenlig

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt

klikkes på

Børstetid: Op til 3 uger**

Batteriindikator: Indikatorlys, der viser

batteristatus

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design,

Gummigreb til nem håndtering

Display: Oplyst display

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 3 uger**

Strøm

Spænding: 110-220 V

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

* end en manuel tandbørste

* baseret på to perioder af to-minutters børstetid om

dagen, i standardtilstand

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2019‑07‑18

Version: 12.1.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

