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Ny smart eltandbørste giver friskere

børnetænder

Elektrisk tandbørste til børn

At lære sit barn at børste tænder handler i høj grad om motivation. Sonicare for

Kids er både en underholdende og smart eltandbørste, som afgiver sjove lyde

under tandbørstningen. Lyden stimulerer både nysgerrigheden og legelysten.

Eltandbørsten er meget effektiv og er udstyret med en ekstra lød børste tilpasset

barnets følsomme tandkød. Materialet i selve tandbørsten er ekstra blødt, og

håndtaget er specialdesignet til at passe i en lille barnehånd.

Designet til at opbygge ordentlige børstevaner

KidTimer hjælper med at forlænge børstetiden

To børnevenlige styrkeindstillinger, der leverer nænsom, effektiv rensning

2 børstehovedstørrelser

KidPacer afspiller sjov og engagerende musik

Forskellige grebudformninger til forældre og børn

Foretrækkes af tandlæger og tandplejere til deres egne børn

Formen gør, at den ikke ruller

Underholdende, udskiftelige K3-klistermærker, der gør det muligt at brugertilpasse

produktet

Giver en fremragende tandbørstning

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Fjerner mere plak end en manuel børnetandbørste

Sikker til voksende smil

Det gummibelagte børstehoved er designet til at beskytte børns tænder
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Vigtigste nyheder

Alderssvarende børstehoveder

Denne elektriske Philips Sonicare-tandbørste

har to børstehovedstørrelser, der er specielt

designet til at rengøre forsigtigt og beskytte

tænderne, når de vokser

KidPacer

Sjove lyde får børn til at børste hele munden

effektivt i de to minutter, som tandlægen

anbefaler

KidTimer

Hjælper børn med at få en ordentlig rutine.

Denne elektrisk tandbørste forlænger langsomt

børstetiden over mere end 90 dage, indtil den

når de 2 minutter, der anbefales af tandlægen

for at hjælpe med at fremme sunde vaner.

Styrkeindstillinger

Takket være to børnevenlige styrkeindstillinger

sikrer denne elektriske tandbørste effektiv

rensning til forskellige aldre: en lav indstilling

for børn yngre børn og en høj indstilling for

ældre børn.

Klistermærker

Gør det muligt for børn at lave deres helt egen

unikke tandbørste.

Maksimal fjernelse af plak

Philips Sonicare For Kids fjerner op til 75 %

mere plak end manuelle tandbørster*

Flere mulige greb

Ergonomisk designet til at hjælpe med at

børste korrekt uden hjælp

Sonisk teknologi

Med en unik dynamisk virkemåde, der når

nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og

langs tandkødet.

Foretrækkes af tandlæger

91% af alle tandlæger og tandplejere

foretrækker Philips Sonicare til deres egne

børn**

Gummibelagt børstehoved

Det gummibelagte børstehoved på denne

elektriske tandbørste er designet til at beskytte

børns voksende tænder
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Specifikationer

Indstillinger

Styrkeindstillinger: 2

Medfølgende dele

Håndtag: 1 Sonicare For Kids

Børstehoveder: 1 Sonicare For Kids standard

Oplader: 1

Klistermærker: 8 forskellige klistermærker, 2

bonusklistermærker

Design og finish

Farve: Aqua

Renseydelse

Hastighed: Op til 62.000

børstebevægelser/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

* til områder, der er svære at nå

* * Philips Sonicares hjemmeundersøgelse af

amerikanske tandlæger med børn i alderen 4-10

* ** baseret på to børsteperioder af to minutters

varighed om dagen
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