
 

Oppladbar sonisk
tannbørste

For Kids

 

2 moduser

To børstehoder

 

HX6311/02

Oppmuntre til riktig børsting på egen hånd

Elektrisk tannbørste for barn

Den elektriske tannbørsten Sonicare HX6311/02 fra Philips passer for tenner som

vokser

Gir en overlegen rengjøring

Dynamisk pussebevegelse fører væske mellom tennene

Rengjøring og beskyttelse for små smil i vekst

Gummiert børstehode utformet for å beskytte unge tenner

Utformet for å utvikle bedre børstevaner

Med KidTimer øker børstetiden

Skånsom, effektiv rengjøring med to barnevennlige effektmodi

Alderstilpassede børstehoder for å beskytte barnas tenner

KidPacer har morsomme og engasjerende melodier

Morsomme, utskiftbare paneler for et personlig preg

Anti-rulleform

Design med godt grep for foreldre og barn



Oppladbar sonisk tannbørste HX6311/02

Høydepunkter

Patentert sonisk teknologi

De unike dynamiske bevegelsene til Sonicares

elektriske tannbørste kommer til skånsomt og

effektivt mellom tennene og langs

tannkjøttkanten.

Gummiert børstehode

Gummiert børstehode utformet for å beskytte

unge tenner

KidTimer

Øker børstetiden langsomt i løpet av 90 dager,

helt til den er oppe i tannlegens råd om to

minutters børstetid

Effektmodi

Ved hjelp av to barnevennlige effektmodi kan

børstingen tilpasses forskjellige aldre. Fra fire

år og oppover brukes lav-modus, og fra sju år

og oppover brukes høy-modus

Børstehoder som er tilpasset riktig alder

Denne elektriske Philips Sonicare-tannbørsten

har børstehoder i to forskjellige størrelser som

er spesielt utformet for skånsom rengjøring og

beskyttelse av tennene på viktige stadier i

utviklingen

KidPacer

Ved hjelp av morsomme lyder oppmuntres

barna til å pusse tennene både foran og bak,

oppe og nede

Utbyttbare paneler

Barna kan sette sitt eget preg på tannbørsten

Anti-rulleform

Det kraftige håndtaket gjør at tannbørsten kan

stå oppreist, og dessuten at barna kan ta

tannkrem på børsten mens den ligger.

Design med godt grep

Den ergonomiske utformingen gjør at barna

både kan børste sammen med en voksen eller

på egen hånd

 



Oppladbar sonisk tannbørste HX6311/02

Spesifikasjoner

Rengjøring

Ytelse: Fjerner betydelig mer plakk på steder

som er vanskelige å nå, enn en manuell

barnetannbørste [Oral-B Stages 4] hos barn fra

7 til 10 år

Modi: Ved hjelp av to barnevennlige effektmodi

kan rengjøringsevnen tilpasses forskjellige

aldre.

Børstehoder: Et kort børstehode for barn fra 4

til 6 år og et langt børstehode for barn fra 7 år

og oppover

Hastighet: Opptil 31 000 børstestrøk i minuttet

Timer: Smartimer og Quadpacer

Enkel bruk

Batteriindikator: Av/på-knappen med lampe

blinker når tannbørsten må lades

Børstehodesystem: Enkle børstehoder som

klikkes på plass, for optimal hygiene

Børstetid: 42 pusseøkter på to minutter ELLER

tre uker

Håndtak: Design med ergonomisk grep som lar

foreldre og barn pusse tennene samtidig eller

på egen hånd

Deler som medfølger

Lader: Én flerspenningslader

Ladedeksel: Et ladedeksel med

børstehodeholder

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): Fulladet skal det gi 42

pusseøkter på to minutter (tre uker)

Design og utseende

Farge: Rød med tre paneler som kan byttes ut

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Drift

Spenning: Flerspenningslader
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