
 

Sonic-
sähköhammasharja

For Kids

 

2 harjaustilaa

2 harjaspäätä

 

HX6311/02

Rohkaise tehokkaaseen harjaukseen itsenäisesti

Sähköhammasharja lapsille

Philips Sonicare HX6311/02 -sähköhammasharja sopii lasten hampaille

Tehokas puhdistus

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Puhdista ja suojaat kasvavat hymyt

Kuminen harjaspää on suunniteltu suojaamaan nuoria hampaita

Kehitetty parantamaan harjaustottumuksia

KidTimer kannustaa pidentämään harjausaikaa

2 lapsiystävällistä tehoasetusta takaavat hellävaraisen, tehokkaan puhdistuksen

Ikään sopivat harjaspäät suojaavat lasten hampaita

KidPacer soittaa hauskaa, tarttuvaa musiikkia

Hauskat vaihtopaneelit hammasharjan mukauttamiseen

Vierimätön muoto

Varma ote aina vanhemmille ja lapsille



Sonic-sähköhammasharja HX6311/02

Kohokohdat

Sonic-tekniikka

Philips Sonicare -sähköhammasharjan

ainutlaatuinen dynaaminen toiminta puhdistaa

hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja

ienrajan.

Kuminen harjaspää

Kuminen harjaspää on suunniteltu

suojaamaan nuoria hampaita

KidTimer

Lisää harjausaikaa vähitellen 90 päivän

kuluessa, totuttaa hammaslääkäreiden

suosittamaan 2 minuuttiin

Tehoasetukset

2 lapsiystävällistä tehoasetusta takaavat

hellävaraisen puhdistuksen iän mukaan.

Säästötila on tarkoitettu vähintään 4-vuotiaille

ja normaali tila vähintään 7-vuotiaille

Ikään sopivat harjaspäät

Tässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa

on kaksi erikokoista harjaspäätä, jotka on

suunniteltu erityisesti hampaiden hellään

puhdistamiseen ja suojaamaan hampaita

tärkeissä kehitysvaiheissa

KidPacer

Hauskat äänet kannustavat lapsia harjaamaan

kaikki hampaat perusteellisesti

Vaihtopaneelit

Lapset voivat mukauttaa hammasharjaa

Vierimätön muoto

Tukevan rungon ansiosta hammasharjaa voi

säilyttää pystyasennossa ja hammastahnaa

levittää, kun hammasharja on vaaka-

asennossa.

Varma ote aina

Ergonomisesti muotoiltu, jotta vanhemmat tai

lapset voivat harjata hampaat yhdessä tai

itsenäisesti

 



Sonic-sähköhammasharja HX6311/02

Tekniset tiedot

Harjaustilat

Tehoasetukset: 2

Pakkauksen sisältö

Rungot: 1 Sonicare For Kids

Harjaspäät: 1 Sonicare For Kids, normaali koko,

1 Sonicare for Kids, pieni koko

Laturi: 1

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Punainen, 3 vaihtopaneelia

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 31 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: 75 % tehokkaampi*

Terveysedut: Suun hyvinvointiin

Ajastin: KidTimer ja Quadpacer

Helppokäyttöinen

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Harjausaika: Jopa 3 viikkoa**

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun

tilan

Runko: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite,

Helposti käsiteltävä kumikahva

Näyttö: Valaistu näyttö

Tekniset tiedot

Akku: ladattava

Akun tyyppi: Litiumioni

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 3

viikkoa**

Virta

Jännite: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* verrattuna tavalliseen hammasharjaan

* perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin

harjauskertaan perustilassa
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