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A szónikus fogkefe segít megtanulni a fogmosási
rutint
Elektromos fogkefe gyermekek számára
A Philips Sonicare For Kids elektromos fogkefe 7 éves és annál idősebb
gyermekek számára készült. A maximális lepedékeltávolítást és szónikus
technológiát biztosító fogkefe a testreszabható matricák és oktató jellegű
eszközök segítségével a megfelelő fogmosást egy életre élvezetessé teszi.
A megfelelő fogmosási szokások kialakítására tervezve
A KidTimer segít növelni a fogmosás idejét
2 gyermekbarát üzemmód a gyengéd és hatékony tisztításért
2 fogkefefej-méret
Többféleképpen fogható kivitel szülőknek és gyerekeknek
Fogorvosok által saját gyermekeiknek javasolt
Elfordulást gátoló forma
Személyre szabható vidám cserélhető K3 matricákkal
Tökéletes tisztítás
A Sonicare termék dinamikus tisztításának köszönhetően a víz bejut a fogak közé
Több lepedéket távolít el, mint egy manuális gyerekfogkefe
Semmi akadálya a széles mosolynak
A gumibevonatú fogkefefejet a gyermekek fogainak védelmére tervezték
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Fénypontok
Kornak megfelelő fogkefefejek

Matricák

Fogorvosok által javasolt

Ehhez a Philips Sonicare elektromos
fogkeféhez két fogkefefej-méret választható,
melyet speciálisan a gyerekek fejlődéséhez
igazítottunk a gyengéd és hatékony fogtisztítás
érdekében

A gyerekek sajátjukká varázsolhatják a
fogkefét.

A fogorvos szülők 91%-a javasolja saját
gyermekeinek a Philips Sonicare For Kids
fogkefét**

Maximális lepedékeltávolítás
Gumibevonatú fogkefefej

KidTimer időzítő

A Philips Sonicare For Kids 75%-kal több
lepedéket távolít el mint a manuális fogkefék*
Ahhoz, hogy a gyerekek megtanulják a
megfelelő eljárást, a fogkefe 90 napon
keresztül lassan növeli a fogmosási időt a
fogorvosok által javasolt 2 perces időtartamig,
a természetes viselkedés elsajátításához.

Az elektromos fogkefe gumírozott feje a
növekvő fogak védelmére lett kialakítva

Többféleképpen fogható kivitel
Elfordulást gátoló forma

Üzemmódok

Ergonomikus kialakítás a gyerekek önálló
fogmosásához
Sonic technológia

A két gyerekbarát móddal a fogkefe biztosítja a
különböző korosztályok megfelelő fogmosását,
alacsony módban a kisebb gyermekek, magas
módban a nagyobbak számára.

Az egyedülálló dinamikus tisztító technológia
gyengéd és hatékony mélyen a fogak között és
a fogíny mentén.

A masszív nyélkialakítás lehetővé teszi a
fogkefe függőleges tárolását és a biztos
vízszintes tartást, mialatt a gyerekek felviszik rá
a fogkrémet.
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Műszaki adatok
Módok
Üzemmódok: 2
Tartozékok
Markolatok: 1 db Sonicare For Kids fogkefe
gyermekek számára
Kefefejek: 1 db Sonicare For Kids standard
fogkefe gyermekek számára
Töltő: 1
Matricák: 8 matrica a testreszabáshoz, 2
bónusz matrica
Formatervezés és kidolgozás
Szín: Aqua

Fogmosási teljesítmény
Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc
Teljesítmény: 75%-kal hatékonyabb*
Egészségügyi előnyök: Az egészséges
szájápolási szokásokért
Időzítő: KidTimer és Quadpacer időzítő
Egyszerű használat
Fogkefefej rendszer: Könnyen rápattintható
kefefejek
Fogmosási idő: Akár 3 hét**
Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az
akkumulátor töltöttségi állapotát
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Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás,
Gumi markolat a könnyű fogás érdekében
Kijelző: Világító kijelző
Műszaki adatok
Akkumulátor: Újratölthető
Akkumulátor típusa: Lítium-ionos
Működési idő (Telitől üresig): Akár 3 hét**
Energiaellátás
Feszültség: 100–240 V
Szerviz
Jótállás: 2 év korlátozott garancia

* mint egy kézi fogkefe
* a nehezen elérhető helyekhez
* * A Philips Sonicare által megkérdezett, 4-10 éves
gyermekeket nevelő amerikai fogorvosok körében
* ** naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve

