
Sonische, elektrische
tandenborstel

For Kids

 

2 poetsstanden

1 opzetborstel

8 stickers

 

HX6311/12

Sonisch vermogen optimaliseert de routine van

uw kind

Elektrische tandenborstel voor kinderen

Philips Sonicare For Kids is een elektrische oplaadbare tandenborstel voor

kinderen van 3 jaar en ouder. De borstel biedt maximale plakverwijdering,

sonische technologie, verwisselbare stickers en educatieve hulpmiddelen om

tandenpoetsen leuker te maken.

Ontworpen om te helpen goede gewoontes aan te leren

De KidTimer helpt om kinderen langer te laten poetsen

2 kindvriendelijke poetsstanden garanderen een zachte, maar effectieve reiniging

Speciale, kleinere opzetborstels passen in de mond van uw kind

De KidPacer helpt kinderen om effectief te poetsen

Leuke verwisselbare K3-stickers voor een eigen look

Flexibele greep voor ouders en kinderen

Aanbevolen door tandartsen voor hun eigen kinderen

Uniek ontwerp met extra grip voorkomt wegrollen

Superieure reiniging

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

Verwijdert meer plak dan een gewone tandenborstel voor kinderen

Veilig voor een gebit in ontwikkeling

Opzetborstel met speciale rubberen beschermlaag is ontworpen om jonge tanden te

beschermen
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Kenmerken

KidPacer

KidPacer moedigt kinderen aan om hun hele

gebit effectief te poetsen tijdens de 2 minuten

die door tandartsen wordt aanbevolen

KidTimer

Om kinderen makkelijker goede

poetsgewoonten aan te leren, wordt de

poetstijd van deze elektrische tandenborstel

gedurende 90 dagen langzaam verlengd

totdat de door tandartsen aangeraden 2

minuten is bereikt zodat het een gezonde

gewoonte wordt.

Poetsstanden

Deze oplaadbare tandenborstel biedt een

goede reiniging voor verschillende leeftijden

met twee kindvriendelijke poetsstanden: een

lage stand voor jongere kinderen en hoge

stand voor oudere kinderen.

Stickers

Hiermee creëren kinderen hun eigen unieke

tandenborstel.

Maximale plakverwijdering

Philips Sonicare For Kids verwijdert tot 75%

meer plak dan gewone tandenborstels*

Flexibele greep

Ergonomisch ontwerp waardoor kinderen ook

makkelijk zelf kunnen poetsen

Sonische technologie

Met een unieke dynamische reinigingswerking

die op efficiënte en milde wijze tot diep tussen

de tanden en langs het tandvlees reinigt.

Aanbevolen door tandartsen

91% van tandartsen met kinderen kiest Philips

Sonicare For Kids voor thuis**

Opzetborstel met speciale rubberen

beschermlaag

De opzetborstel met speciale rubberen

beschermlaag van deze elektrische

tandenborstel is ontworpen om jonge tanden te

beschermen

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Poetsstanden

Poetsstanden: 2

Meegeleverde artikelen

Handvatten: 1 Sonicare for Kids

Opzetborstels: 1 Sonicare for Kids-

standaardborstel

Docking station: 1

Stickers: 8 verschillende K3-stickers

Ontwerp en afwerking

Kleur: Aqua

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Performance: 75% effectiever*

Gezondheidsvoordelen: Voor een gezonde

mondverzorgingsroutine

Timer: KidTimer en KidPacer

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Poetstijd: Maximaal 3 weken**

Batterij-indicator: Het lampje geeft de

batterijstatus aan

Handvat: Slank, ergonomisch design,

Rubberen handgreep voor eenvoudig gebruik

Display: Verlicht display

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Maximaal 3 weken**

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

* Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een

handtandenborstel

* op moeilijk te bereiken plekken

* * Philips Sonicare in enquête van Amerikaanse

tandartsen met kinderen van 4-10 jaar

* ** gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten

per dag
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