
 

Sonisk eltandborste

For Kids

 

2 lägen

Två borsthuvuden

 

HX6311/02

Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen

hand

Elektrisk tandborste för barn

Philips Sonicare HX6311/02, elektrisk tandborste för växande leenden

ger en överlägsen rengöring

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Rengör och skydda växande leenden

Det gummerade borsthuvudet är utformat för att skydda unga tänder

Utformad för att utveckla bättre tandborstningsvanor

Med KidTimer ökar borstningstiden

Två barnvänliga energilägen som ger en skonsam och effektiv rengöring

Åldersanpassade borsthuvuden för att skydda barnens tänder

Det finns roliga och engagerande musiktoner till KidPacer

Roliga utbytbara framstycken för personlig anpassning

Stabil form

Design med flera grepp för föräldrar och barn



Sonisk eltandborste HX6311/02

Funktioner

Sonisk teknologi

Eltandborsten från Philips Sonicares unika

dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt

djupt mellan tänderna och längs

tandköttskanten.

Borsthuvud med gummi

Det gummerade borsthuvudet är utformat för att

skydda unga tänder

KidTimer

Under 90 dagar utökas borstningstiden

långsamt till de två minuter som

rekommenderas av tandläkare

Energilägen

Två barnvänliga energilägen som är anpassade

för olika åldrar och ger en skonsam rengöring

utifrån hur behoven ser ut för olika åldrar. Det

finns ett lägre läge från 4 och uppåt och ett

högre läge från 7 år och uppåt

Åldersanpassade borsthuvuden

Den här elektriska Philips Sonicare-

tandborsten har 2 borsthuvudstorlekar, som är

särskilt utformade för att rengöra varsamt och

skydda tänder i olika utvecklingsstadier

KidPacer

Med roliga ljud uppmuntras barnen att borsta

både fram- och baktill i över- och underkäken

Utbytbara framstycken

Så att barnen kan anpassa utseendet på sin

egen tandborste

Stabil form

Med det stabila handtaget kan barnen själva

både ställa ifrån sig den och när den ligger ned

är det lätt att ta på tandkrämen.

Flera grepp tillgängliga

Ergonomiskt utformad så att barnen kan borsta

tänderna både på egen hand och tillsammans

med föräldrarna

 



Sonisk eltandborste HX6311/02

Specifikationer

Lägen

Energilägen: 2

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 Sonicare For Kids

Borsthuvuden: 1 Sonicare For Kids, standard, 1

Sonicare For Kids, kompakt

Laddare: 1

Design och finish

Färg: Röd med 3 utbytbara framstycken

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 31 000 borsttag/min

Prestanda: 75 % mer effektiv *

Hälsofördelar: För hälsosamma

tandvårdsvanor

Timer: KidTimer och Quadpacer

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt

knäpps på

Borstningstid: Upp till 3 veckor**

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design,

Gummihandtag för enkel användning

Teckenfönster: Belyst skärm

Tekniska specifikationer

Batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Drifttid (full till tom): Upp till 3 veckor**

Effekt

Spänning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

* än med en vanlig tandborste

* baserat på två borstningar på två minuter per dag, i

standardläge
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