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Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner

Elektrisk tannbørste for barn

Å lære barnet sitt å børste tennene handler mye om motivasjon. Sonicare for Kids

– er en både morsom og smart eltannbørste som gir fra seg morsomme lyder

under tannbørstingen. Lyder som stimulerer både nysgjerrigheten og lekelysten.

Eltannbørsten er meget effektiv og er utrustet med en ekstra myk børste tilpasset

barnets følsomme tannkjøtt. Materialet i selve tannbørste er ekstra mykt, og

håndtaket er spesielt designet for å passe en liten barnehånd.

Utformet for skape riktige pussevaner

Med KidTimer øker børstetiden

Skånsom, effektiv rengjøring med to barnevennlige effektmodi

To børstehodestørrelser er tilgjengelig

KidPacer har morsomme og engasjerende melodier

Morsomme, utskiftbare klistremerker for et personlig preg

Design med godt grep for foreldre og barn

Foretrukket av tannleger til egne barn

Anti-rulleform

Gir en overlegen rengjøring

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

Fjerner mer plakk enn barnets manuelle tannbørste

Trygg for tenner som vokser

Gummiert børstehode utformet for å beskytte unge tenner
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Høydepunkter

Børstehoder som er tilpasset riktig alder

Denne elektriske Sonicare-tannbørsten fra

Philips har børstehoder i to forskjellige

størrelser som er spesielt utformet for skånsom

rengjøring og beskyttelse av tenner som vokser.

KidPacer

Morsomme lyder oppmuntrer barna til å pusse

hele munnen effektivt i de to minuttene som

tannlegen anbefaler

KidTimer

For å hjelpe barn med gradvis å komme inn i

en passende rutine, øker den elektriske

tannbørsten pussetiden sakte i løpet av

90 dager for å innarbeide sunne vaner på en

naturlig måte til den anbefalte pussetiden på

to minutter er nådd.

Effektmodi

Med to barnevennlige effektmodi gir denne

tannbørsten riktig rengjøring for forskjellige

aldre. En lav modus for yngre barn, og en høy

modus for eldre barn.

Klistremerker

Slik at barna kan gjøre hver børste til sin egen

Maksimal fjerning av plakk

Philips Sonicare For Kids fjerner opptil 75 %

mer plakk enn manuelle tannbørster*

Design med godt grep

Ergonomisk utformet for å hjelpe barna å pusse

riktig på egenhånd

Sonisk teknologi

Sonicares unike dynamiske bevegelser kommer

til skånsomt og effektivt mellom tennene og

langs tannkjøttkanten.

Foretrukket av tannleger

91 % av tannleger som er foreldre, foretrekker

Philips Sonicare For Kids til egne barn**

Gummiert børstehode

Det gummierte børstehodet på den elektriske

tannbørsten er utformet for å bidra til å beskytte

voksende tenner

Anti-rulleform

Det kraftige håndtaket gjør at tannbørsten kan

stå oppreist, og dessuten at barna kan ta

tannkrem på børsten mens den ligger.
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Spesifikasjoner

Modi

Effektmodi: 2

Deler som medfølger

Håndtak: 1 Sonicare for Kids

Børstehoder: 1 Sonicare for Kids standard

Lader: 1

Klistremerker: Åtte tilpassbare klistremerker, To

klistremerker som bonus

Design og utseende

Farge: Aqua

Rengjøring

Hastighet: Opptil 31 000 børstinger/min

Ytelse: 75 % mer effektiv*

Helsefordeler: For gode munnhygienerutiner

Timer: KidTimer og Quadpacer

Enkel i bruk

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes

enkelt på plass

Børstetid: Opptil tre uker**

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slank, ergonomisk design,

Gummihåndtak for enkel håndtering

Skjerm: Opplyst display

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Driftstid (full til tom): Opptil tre uker**

Drift

Spenning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

* enn en manuell tannbørste

* på steder det er vanskelig å komme til

* *Philips Sonicare kundeundersøkelse for hjemmet for

amerikanske tannleger med barn fra 4–10 år

* **basert på to perioder med to minutters pusseøkter

per dag
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