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Vďaka sonickej sile kefky si dieťa vyčistí zuby

oveľa účinnejšie

Elektrická zubná kefka pre deti

Elektrická zubná kefka Sonicare For Kids značky Philips je určená pre deti staršie

ako 7 rokov. Zaručuje dokonalé odstránenie zubného povlaku vďaka sonickej

technológii. Ku kefke dostanete niekoľko nálepiek a učebné pomôcky, vďaka

ktorým bude čistenie zubov už navždy zábavou.

Navrhnutá na vytvorenie správnych návykov pri čistení zubov

Funkcia KidTimer pomáha predĺžiť čas čistenia

2 režimy výkonu šetrné k detským zubom poskytnú jemné a účinné čistenie

Sú dostupné 2 veľkosti kefkových nástavcov

Dizajn s rôznym uchopením pre rodičov aj deti

Preferované samotnými zubármi pre ich vlastné deti

Tvar proti skotúľaniu

Zábavné vymeniteľné nálepky K3 na prispôsobenie kefky

Poskytuje dokonalé čistenie

Dynamické čistenie Sonicare vháňa tekutinu do medzizubných priestorov

Odstráni viac zubného plaku ako detská manuálna kefka

Bezpečné pre rastúce úsmevy

Pogumovaný kefkový nástavec slúži na ochranu mladých zúbkov
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Hlavné prvky

Kefkové nástavce primerané danému veku

Táto elektrická zubná kefka Philips Sonicare

má kefkové nástavce v dvoch veľkostiach, ktoré

sú špecificky navrhnuté na jemné čistenie a

ochranu zubov počas rastu.

Funkcia KidTimer

Elektrická kefka pomaly zvyšuje čas čistenia

zubov v priebehu 90 dní, až kým nedosiahne

2 minútové čistenie, ako odporúčajú zubári,

čím pomôže deťom jednoducho si zvyknúť na

rutinu čistenia a vytvoriť si zdravé návyky.

Režimy výkonu

Táto výkonná zubná kefka má dva režimy

výkonu vhodné pre deti, čím zabezpečí

dôkladné vyčistenie v rôznom veku – menej

intenzívny režim pre mladšie deti a viac

intenzívny pre staršie deti.

Nálepky

Umožňujú deťom vytvoriť si vlastnú jedinečnú

kefku.

Maximálne odstraňovanie zubného plaku

Zubná kefka Philips Sonicare For Kids odstráni

až o 75 % viac zubného plaku ako manuálné

zubné kefky*

Dizajn s rôznym uchopením

Ergonomický dizajn pomáha deťom čistiť si

zuby účinne

Sonická technológia

Jedinečný dynamický mechanizmus čistenia

zubnej kefky jemne a účinne dosiahne hlboko

do medzizubných priestorov a pozdĺž ďasien.

Preferované samotnými zubármi

91 % dentálnych profesionálov si pre vlastné

deti vyberá práve zubnú kefku Philips Sonicare

For Kids**

Pogumovaný kefkový nástavec

Pogumovaný kefkový nástavec elektrickej

zubnej kefky je navrhnutý tak, aby chránil

rastúce zúbky

Tvar proti skotúľaniu

Odolný dizajn rúčky umožňuje deťom kefku

uložiť do vzpriamenej polohy, ako aj naniesť

zubnú pastu, kým kefka leží.
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Technické údaje

Režimy

Režimy výkonu: 2

Pribalené príslušenstvo

Telá: 1 rukoväť Philips Sonicare For Kids

Kefkové nástavce: 1 kefkový nástavec Philips

Sonicare For Kids Standard

Nabíjacia jednotka: 1

Nálepky: 8 nálepiek na prispôsobenie kefky, 2

bonusové nálepky

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Aqua

Výsledky čistenia

Frekvencia: Až 31 000 sterov kefky za minútu

Výkon: o 75 % účinnejšia*

Prínosy pre zdravie: Podporuje zdravé návyky

v starostlivosti o ústnu hygienu

Časovač: Časovače KidTimer a Quadpacer

Jednoduché používanie

Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce

s jednoduchým nadsadením

Čas čistenia: Až 3 týždne**

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje

úroveň nabitia batérie

Telo: Štíhly ergonomický tvar, Gumená rukoväť

na pohodlnú manipuláciu

Displej: Podsvietený displej

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné

vybitie): Až 3 týždne**

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

* ako manuálna zubná kefka

* v ťažko dostupných miestach

* * Philips Sonicare v domácich prieskumoch dentálnych

profesionálov v USA s deťmi vo veku 4 – 10 rokov

* ** pri dvoch dvojminútových čisteniach denne
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