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2 načina

1 glava ščetke

8 nalepk

 

HX6311/07

Sonična tehnologija otroku zagotavlja

najučinkovitejše ščetkanje

Električna zobna ščetka za otroke

Philips Sonicare For Kids je električna zobna ščetka za otroke od 7. leta starosti.

Omogoča učinkovito odstranjevanje zobnih oblog, sonično tehnologijo,

prilagodljive nalepke in izobraževalna orodja za zabavno ščetkanje zob.

Pomaga razvijati zdrave navade pri ščetkanju

KidTimer pripomore k podaljšanju časa čiščenja

2 otrokom prijazna načina ščetkanja zagotavljata nežno in učinkovito čiščenje

Na voljo sta 2 velikosti glave ščetke

Oblika za več oprijemov za starše in otroke

Izbira zobozdravstvenih strokovnjakov za lastne otroke

Oblika, ki preprečuje drsenje

Zabavne izmenljive nalepke K3 za spreminjanje videza

Zagotavlja vrhunsko čistočo

Dinamično čiščenje s ščetko Sonicare tekočino usmerja med zobe

Odstrani več zobnih oblog kot ročna otroška zobna ščetka

Varno za rastoče nasmehe

Gumirana glava ščetke varuje mlade zobe



Sonična električna zobna ščetka HX6311/07

Značilnosti

Starosti primerne glave ščetk

Električna zobna ščetka Philips Sonicare ima

dve velikosti glav ščetke, ki so zasnovane

posebej za nežno čiščenje in zaščito zob v

ključni stopnji razvoja

KidTimer

Električna zobna ščetka 90 dni postopoma

podaljšuje čas ščetkanja in otrokom pomaga

vzpostaviti pravilno rutino zdravega ščetkanja

zob, dokler ne doseže 2-minutnega ščetkanja,

ki ga priporočajo zobozdravniki.

Načini ščetkanja

Električna zobna ščetka z dvema otrokom

prijaznima načinoma ščetkanja zagotavlja

pravilno čiščenje za različne starosti; rahlo

ščetkanje za mlajše otroke in močno ščetkanje

za starejše otroke.

Nalepke

Otrokom omogoča povsem edinstveno

ščetkanje.

Učinkovito odstranjevanje zobnih oblog

Philips Sonicare For Kids odstrani do 75 % več

zobnih oblog kot ročne zobne ščetke*

Oblika za več oprijemov

Z ergonomsko zasnovo pri otrocih spodbuja

samostojno ščetkanje

Sonična tehnologija

Z edinstvenim dinamičnim čiščenjem nežno in

učinkovito očistite predele globoko med zobmi

in ob dlesni.

Izbira zobozdravstvenih strokovnjakov

91 % zobozdravstvenih strokovnjakov je za

lastne otroke izbralo zobno ščetko Philips

Sonicare For Kids**

Gumirana glava ščetke

Gumirana glava električne zobne ščetke

pomaga ščititi mlade zobe

Oblika, ki preprečuje drsenje

Otroci ščetko zaradi trdnega ročaja lahko

postavijo pokonci in nanesejo zobno pasto, ko

je ščetka postavljena vodoravno.
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Specifikacije

Načini

Načini ščetkanja: 2

Priloženi predmeti

Ročaji: 1 Sonicare for Kids

Glave ščetke: 1 standardna Sonicare for Kids

Polnilnik: 1

Nalepke: 8 nalepk za uporabo po meri, 2

dodatni nalepki

Zasnova in izdelava

Barva: Aqua

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62.000 potez ščetke/min

Zmogljivost: 75 % višja učinkovitost*

Pozitivni vplivi na zdravje: Za zdravo ustno

nego

Časovnik: KidTimer in Quadpacer

Enostavna uporaba

Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive

glave ščetke

Čas ščetkanja: Do 3 tedne**

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje

baterije

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova, Gumijasti

ročaj za enostavno uporabo

Zaslon: Osvetljen zaslon

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3

tedne**

Napajanje

Napetost: 100–240 V

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

* Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna

ščetka

* Na težje dostopnih mestih

* * Philips Sonicare pri domači raziskavi med

zobozdravstvenimi strokovnjaki v ZDA s 4–10 let starimi

otroki

* ** pri dveh dveminutnih ščetkanjih dnevno
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