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For Kids

 

2 režimy čištění

1 kartáčková hlavice

8 samolepek

 

HX6311/07

Sonický výkon maximalizuje každodenní čištění

dítěte

Sonický elektrický zubní kartáček pro děti

Philips Sonicare For Kids je první sonický zubní kartáček pro děti ve věku od 4 let.

Tento kartáček nabízí maximální odstranění plaku, unikátní sonickou technologii,

vyměnitelné samolepky a edukační nástroje, které promění čištění zubů na

zábavu.

Podporuje výuku správné techniky čištění zubů u dětí

Funkce KidTimer pomáhá prodloužit dobu čištění

2 nastavitelné dětské režimy pro šetrné a efektivní čištění

K dispozici 2 velikosti kartáčkových hlavic

Velikost těla kartáčku umožňuje čištění s podporou rodičů

Upřednostňováno zubními lékaři, kteří je doporučují vlastním dětem

Tvar zamezující přetáčení v ruce

Výměnné zábavné nálepky pro vlastní design kartáčku

Zaručuje výjimečnou čistotu

Dynamický čistící účinek zubního kartáčku Philips Sonicare způsobuje proudění

tekutiny do mezizubních prostor a podél linie dásní

Odstraňuje více zubního plaku než manuální zubní kartáček pro děti

Zvýšená ochrana skloviny dětských zubů

Gumový potah hlavice kartáčku pro zvýšenou ochranu mladého chrupu
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Přednosti

Hlavice kartáčků vhodné pro různé věkové

skupiny

Dětský sonický zubní kartáček Philips Sonicare

nabízí dvě velikosti hlavic kartáčku, které jsou

speciálně navrženy pro šetrné čištění a

ochranu dětských zubů a jemných dásní.

KidTimer

Aby si děti snáze a přirozeně osvojily správné

návyky, sonický zubní kartáček Sonicare for

Kids postupně zvyšuje dobu čištění v průběhu

90 dní, dokud nedosáhne 2 minut

doporučovaných zubními lékaři.

Režimy čištění

Sonický zubní kartáček Sonicare for Kids nabízí

dva režimy čištění s ohledem na správné

čištění dětí v různém věku: nízká intenzita je

vhodná pro děti od 4 let, vyšší pak pro děti od 7

let.

Nálepky

Umožňují dětem vylepšit svůj zubní kartáček.

Maximální odstranění zubního plaku

Dětský kartáček Philips Sonicare For Kids

odstraní až o 75 % více zubního plaku než

manuální zubní kartáčky*

Ergonomické tělo kartáčku

Ergonomický design umožňuje dětem správné

a samostatné čištění

Sonická technologie

Jedinečný dynamický účinek šetrně a efektivně

čistí hluboko mezi zuby a podél linie dásní.

Upřednostňováno zubními lékaři

91 % rodičů působících v oboru zubního

lékařství dává přednost použití kartáčku Philips

Sonicare For Kids u svých vlastních dětí**

Gumový potah hlavice kartáčku

Pogumovaná hlavice tohoto elektrického

zubního kartáčku je určena pro ochranu

rostoucích zubů

Tvar zamezující přetáčení v ruce

Robustní design těla kartáčku usnadňuje

nanesení pasty na položený kartáček.
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Specifikace

Režimy

Režimy čištění: 2

Balení obsahuje

Těla kartáčku: 1 Philips Sonicare for Kids

Kartáčkové hlavice: 1 Sonicare for Kids,

standardní velikost (od 7 let)

Nabíječka: 1

Nálepky: 8 přizpůsobitelných nálepek, 2

bonusové nálepky

Design a provedení

Barva: Aqua

Výkon čištění

Frekvence: Až 31 000 stěrů za minutu

Výkon: O 75 % efektivnější*

Přínos pro zdraví: Pro zdravé návyky dentální

hygieny

Časovač: KidTimer a Quadpacer

Snadné použití

Systém hlavic kartáčku: Hlavice kartáčku se

snadným nasazením

Výdrž baterie: Až 3 týdny**

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav

baterie

Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design,

Pogumované tělo kartáčku usnadňuje čištění

Displej: Osvětlený displej

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až

3 týdny**

Spotřeba

Napětí: 100-240 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

* než manuální zubní kartáček

* pro obtížně přístupná místa

* * Philips Sonicare v domácím průzkumu mezi zubními

odborníky v USA s dětmi ve věku 4 až 10 let

* ** založeno na dvou periodách dvouminutového čištění

denně
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