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Interaktivní sonický výkon. Větší zábava a lepší

čištění

Vzrušující začátek zdravých návyků po celý život

Udržte zájem dětí během čištění zubů. Sonický kartáček Philips Sonicare For Kids

s podporou technologie Bluetooth spolupracuje se zábavnou aplikací, která

dětem pomáhá čistit zuby déle a lépe. Děti se tak baví a zároveň se učí návyky,

které jim vydrží po celý život.

Interaktivní zábava a technologie Philips Sonicare

Jednoduše následujte pokyny aplikace

98 % dotazovaných říká, že je jednodušší přimět děti čistit si zuby déle a lépe*

Osobně dohlédne na to, jak si vaše děti čistí zuby

Bez potřeby neustálé synchronizace

Navrženo pro budování celoživotních zdravých návyků

Pro podporu celoživotní rutiny čištění zubů

Vyměnitelné zábavné samolepky pro vlastní design kartáčku

Design s možností více uchopení pro rodiče i děti

Zaručuje efektivnější čištění, chrání rostoucí úsměv dětí

Dynamický čistící účinek způsobuje proudění tekutiny do mezizubních prostor

Pogumovaná kartáčková hlavice pro ochranu mladého chrupu

K dispozici 2 velikosti kartáčkových hlavic

Upřednostňováno zubními lékaři

2 dětské režimy pro šetrné a efektivní čištění
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Přednosti

Zábavné a naučné čištění

Během čištění se děti řídí interaktivní aplikací.

Aplikace Sonicare Kids je naučí správně čistit

zuby s pomocí zábavných animací a systému

odměn, které děti motivují, aby si z čištění

zubů udělaly každodenní rutinu.

Interaktivní systém Sonicare For Kids

Se zubním kartáčkem a aplikací Philips

Sonicare For Kids se mohou děti naučit, jak si

samy správně čistit zuby. Aplikace se

synchronizuje se sonickým zubním kartáčkem

dítěte prostřednictvím Bluetooth, ukazuje

techniky správného čištění a umožňuje

sledovat výkon. Děti vidí, jak dobře si zuby

čistí, a za dobře odvedenou práci získávají

zajímavé odměny. 98 % z dotazovaných rodičů,

kteří tento vzdělávací a účinný systém

využívají, říká, že je snazší přimět děti

k delšímu a lepšímu čištění. Je to zábavný

způsob, jak dětem pomoci vybudovat zdravé

návyky péče o zuby, které jim vydrží na celý

život.

Tohle je Sparkly

S čištěním zubů začíná i zábava. V aplikaci

Sonicare Kids děti sbírají jako odměnu zdravá

jídla, kterými poté mohou Sparklyho krmit. Ten

je za to bude motivovat k delšímu a lepšímu

čištění zubů.

Dětský zubní kartáček s aplikací

Aplikace Sonicare Kids je vytvořena tak, aby

dětem usnadnila čištění zubů. Postavička

Sparkly motivuje děti k tomu, aby si pečlivě

vyčistily opravdu všechny zuby, přičemž

rychlost jednotlivých čištění se pozvolna zvedá

až na 2 minuty, aby bylo dosaženo správné

doporučené délky čištění.

Synchronizace jednou za pár dní

Dětský kartáček ukládá data až o 20

posledních čištěních. To znamená, že nemusíte

kartáček neustále synchronizovat s mobilním

zařízením. Navíc kartáček zaznamenává i délku

doby čištění – můžete tedy snadno sledovat,

jestli vaše dítě dodržuje nastavený režim.

Sonická technologie

Zatímco se děti učí čistit zuby, naše sonická

technologie se postará o všechno ostatní.

Jedinečné dynamické působení elektrického

zubního kartáčku Philips Sonicare zajistí jemný

a efektivní přístup hluboko mezi zuby a podél

linie dásní. Díky více než 500 stěrům za

vteřinu pomáhá síla sonického čištění

kompenzovat rozvoj techniky čištění, jak se děti

dále zdokonalují. S touto technologií je zubní

kartáček Philips Sonicare For Kids až o

75 % účinnější než manuální zubní kartáčky a

návštěvy zubaře se tak obejdou bez větších

problémů.

8 veselých nálepek na tělo kartáčku

Veselé nálepky na tělo kartáčku umožní dětem

vybrat si, jak bude jejich zubní kartáček

vypadat. V každém balení sonického zubního

kartáčku je osm výměnných motivů, se kterými

mohou děti vzhled kartáčku měnit, jak často

chtějí. V kombinaci s možností upravit vzhled

postavičky v aplikaci pak děti se systémem

Philips Sonicare For Kids propadnou účinné

péči o zuby, která je vždy i zábavná.
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Specifikace

Režimy

Režimy čištění: 2

Balení obsahuje

Rukojeť: 1 Sonicare for Kids Connected

Kartáčkové hlavice: 1 Philips Sonicare for Kids

Nabíječka: 1

Kompatibilita

Kompatibilita se systémem Android: Telefony

Android, Tablety s funkcí Bluetooth 4.0

Kompatibilita se systémy iOS: iPhone 4S

nebo vyšší, iPad 3. generace nebo vyšší,

s operačním systémem iOS7

Výkon čištění

Výkon: O 75 % efektivnější*

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Časovač: KidTimer a Quadpacer

Přínos pro zdraví: Pro zdravé návyky hygieny

zubů a dásní

Snadné použití

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav

baterie

Systém kartáčkových hlavic: Zacvakávací

hlavice kartáčku

Výdrž baterie: Až 3 týdny**

Rukojeť: Pogumované tělo kartáčku usnadňuje

manipulaci, Tenký ergonomický design

Displej: Osvětlený displej

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až

2 týdny

Typ baterie: Lithium-iontová

Design a provedení

Barva: Aqua

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

* dotázaných rodičů v porovnání s použitím samotného

zubního kartáčku

* ** založeno na dvou periodách dvouminutového čištění

denně

* * než manuální kartáček

* *** průzkum mezi americkými profesionály v zubním

lékařství s dětmi ve věku 4-10 let
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