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Puterea sonică maximizează rutina copilului tău

Periuţă de dinţi electrică pentru copii

Philips Sonicare For Kids este o periuţă electrică pentru copii. Aceasta oferă

îndepărtarea eficientă a plăcii bacteriene, tehnologie sonică, etichete

personalizabile şi accesorii educative, pentru a face perierea corectă amuzantă.

Proiectată pentru formarea deprinderilor adecvate de periere

KidTimer ajută la creşterea duratei de periere

2 moduri de periere cu intensităţi diferite oferă o curăţare delicată şi eficientă

Sunt disponibile 2 dimensiuni ale capului de periere

Model cu prindere multiplă pentru părinţi şi copii

Preferat de dentişti pentru proprii copii

Formă antialunecare

Etichete interschimbabile distractive pentru personalizare

Îţi oferă curăţare superioară

Acţiunea de curăţare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinți.

Îndepărtează mai mai multă placă bacteriană decât o periuţă manuală pentru copii

Sigură pentru zâmbete în creştere

Capul de periere cauciucat este conceput pentru protejarea dinţilor celor mici
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Repere

Capete de periere adecvate pentru vârstă

Această periuţă de dinţi electrică Philips

Sonicare are două dimensiuni ale capului de

periere concepute special pentru a curăţa

delicat şi a proteja dinţii pe măsură ce copilul

creşte

KidTimer

Pentru a ajuta copiii să-şi formeze cu uşurinţă

deprinderi corecte, această periuţă de dinţi

electrică creşte treptat durata de periere de-a

lungul a 90 de zile până la atingerea

intervalului de 2 minute recomandat de dentist,

ajutând astfel la dobândirea unor obiceiuri

sănătoase în mod natural.

Moduri putere

Cu două moduri de putere pentru copii,

această periuţa de dinţi electrică asigură o

curăţare adecvată pentru diferite vârste; un

mod inferior pentru copii mai mici şi unul

superior pentru copii mai mari.

Etichete

Permite copiilor să-şi personalizeze fiecare

periuţă pentru propriul uz.

Îndepărtare optimă a plăcii bacteriene

Periuţa Sonicare For Kids de la Philips

îndepărtează până la 75% mai multă placă

bacteriană decât periuţele manuale*

Design cu prindere multiplă

Conceput ergonomic pentru a ajuta copii să se

spele corect pe dinţi

Tehnologie Sonică

Acţiunea dinamică unică a periuţei ajunge

delicat şi eficient adânc între dinţi şi de-a

lungul liniei gingiei.

Preferat de dentişti

91 % dintre dentiştii care sunt părinţi preferă

Sonicare For Kids de la Philips pentru proprii

lor copii**

Cap de periere cauciucat

Capul de periere cauciucat al acestei periuţe

de dinţi electrice este conceput pentru a

proteja dinţii în creştere

Formă antialunecare

Designul robust al mânerelor permite copiilor

să o depoziteze în poziţie verticală şi să aplice

pasta de dinţi cu periuţa în poziţie orizontală.
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Specificaţii

Moduri

Moduri putere: 2

Articole incluse

Mânere: 1 Sonicare for Kids

Capete de periere: 1 Sonicare for Kids standard

Încărcător: 1

Etichete: 8 etichete pentru personalizare, 2

etichete bonus

Design şi finisaj

Culoare: Aqua

Performanţă de curăţare

Viteză: Până la 62.000 de mişcări de periere

pe minut

Performanţă: 75% mai eficient*

Beneficii pentru sănătate: Pentru obiceiuri de

îngrijire orală sănătoase

Cronometru: KidTimer şi Quadpacer

Uşor de utilizat

Sistem capete de periere: Capete de periere

cu aplicare rapidă

Timp de periere: Până la 3 săptămâni**

Indicator baterie: Indicator luminos pentru

baterie

Mâner: Design plat, ergonomic, Mâner din

cauciuc pentru manevrare uşoară

Afişaj: Afişaj iluminat

Specificaţii tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Durată de funcţionare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 3 săptămâni**

Alimentare

Tensiune: 100-240 V

Service

Garanţie: Garanţie 2 ani

* Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană

decât o periuţă de dinţi manuală

* în zonele greu accesibile

* * Sondaj privind Philips Sonicare, realizat în locuinţele

dentiştilor profesionişti din SUA care au copii cu vârste

cuprinse între 4 şi 10 ani

* ** pe baza a două perieri de câte două minute pe zi
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