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Interaktyvioji SONIC jėga. Valykitės dantis

smagiau ir geriau
Išskirtinė tinkamų įpročių visam gyvenimui ugdymo pradžia

Sudominkite vaikus jiems valantis dantis. „Philips Sonicare For Kids“ dantų

šepetėlis su „Bluetooth“ prisijungia prie smagios programos, kuri padeda vaikams

geriau ir ilgiau valytis dantis. Mokydamiesi teisingai valytis dantis, vaikai smagiai

leidžia laiką, o įgūdžiai išlieka visam gyvenimui.

Interaktyviosios linksmybės ir „Philips Sonicare“ technologija

Tiesiog stebėkite programėlę

98 proc. tėvų teigia, kad naudojant šią programą vaikai dantis valosi ilgiau ir geriau*

Jūsų vaiko asmeniniu dantų valymosi treneriu

Nereikia nuolat sinchronizuoti

Skirtas ugdyti visam gyvenimui išliekančius dantų valymo įpročius

Skirtas viso gyvenimo įpročiams formuoti

Nuotaikingi, keičiami lipdukai individualiam pritaikymui

Įvairių laikymo būdų konstrukcija tėvams ir vaikams

Suteikia ypatingos švaros pojūtį ir saugo mažylių šypsenas

Dinaminis valomasis poveikis nukreipia skysčius tarp dantų

Guminė šepetėlio galvutė skirta apsaugoti jaunus dantis

Yra 2 dydžių galvutės

Odontologai jam teikia pirmenybę

Su 2 vaikams pritaikytais galios režimais valymas tampa švelnus ir efektyvus
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Ypatybės

Nuotaikingas ir mokomasis

Vaikai valydami dantis žaidžia su interaktyvia

programėle. „Sonicare Kids“ programėlė moko

juos valytis dantis, programėlėje rodomos

įdomios animacijos ir apdovanojimai, skirti

jiems palaikyti ugdant įpročius.

Interaktyvioji „Sonicare For Kids“

Naudodami „Philips Sonicare For Kids“ dantų

šepetėlį ir programą, vaikai patys sužino apie

tinkamą dantų valymą. Programa „Bluetooth“

ryšiu sinchronizuojama su vaiko dantų

šepetėliu. Ji parodo tinkamus valymo būdus ir

rezultatus. Vaikai gali matyti, ar dantis jie

valosi gerai, ir už gerus rezultatus gauti puikių

apdovanojimų. 98 proc. apklaustų tėvų teigia,

kad naudojant šią lavinamąją ir efektyvią

programą, vaikai dantis valosi ilgiau ir geriau.

Tai smagus būdas padėti vaikams išvystyti

gerus burnos priežiūros įgūdžius visam

gyvenimui.

Susipažinkite su „Sparkly“

Linksma vos pradėjus valytis dantis. „Sonicare

Kids“ vaikai gali gauti sveiko maisto kaip

atlygį, kuriuo galėtų pamaitinti „Sparkly“, kuris

skatins juos ilgiau ir geriau valyti dantis.

Vaikiškas dantų šepetėlis su programėle

„Sonicare Kids“ programėlė sukurta taip, kad

vaikams būtų lengviau valytis dantis. „Sparkly“

skatina vaiką valyti kiekvieną burnos vietą, kad

būtų išvalyti visi dantys. Ir laikui bėgant trukmė

palaipsniui didėja iki 2 min., kad atitiktų

rekomenduojamą dantų valymo trukmę.

Sinchronizuojama kas kelias dienas

Jūsų vaiko šepetėlis saugo iki 20 valymosi

kartų duomenis, tai reiškia, kad nereikia nuolat

sinchronizuoti. Jis taip pat saugo informaciją

apie laiką, todėl galite lengvai stebėti, kaip

vaikas laikosi įpročių.

Technologija „Sonic“

Vaikams valantis, mūsų „Sonic“ technologija

taip pat nesnaudžia. Dėl unikalaus judėjimo

„Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis

švelniai ir efektyviai išvalo tarpdančius bei

nuvalo dantenas. Su daugiau kaip 500 impulsų

per minutę, kompensuojami kiti trūkumai, kol

vaikai tobulėja. Dėl šios technologijos, „Philips

Sonicare For Kids“ dantų šepetėlis yra iki 75

proc. efektyvesnis nei

kiti paprasti dantų šepetėliai, todėl

apsilankymų pas odontologą rezultatai kaskart

bus tik geresni.

8 linksmi kotelio lipdukai

Naudodami linksmus lipdukus vaikai gali

pasirinkti, kaip atrodys jų dantų šepetėlis.

Kiekvieno dantų šepetėlio dėžutės viduje

vaikai ras aštuonis keičiamus lipdukus, kuriais

galės sukurti savo šepetėlio išvaizdą ir ją keisti

vos tik panorėję. Taip pat galima keisti ir

programos veikėjo išvaizdą, todėl „Philips

Sonicare For Kids“ tikslas yra skatinti tinkamai

prižiūrėti dantis ir tą daryti linksmai.

Galios režimai

Šis elektrinis dantų šepetėlis yra pritaikytas

skirtingo amžiaus vaikams, nes veikia dviem

galios režimais: mažesnė galia skirta

jaunesniems, o didesnės galia – vyresniems

vaikams.

Pagal amžių pritaikytos šepetėlių galvutės

„Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis turi

1 kompaktiško dydžio šepetėlio galvutę. Taip

pat galima įsigyti standartinio dydžio

galvutę. „Philips Sonicare for Kids“ šepetėlio

galvutės specialiai sukurtos taip, kad švelniai

valytų ir saugotų dantis vaikams augant.
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Specifikacijos

Režimai

Galios režimai: 2

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 „Sonicare for Kids Connected“

Šepetėlių galvutės: 1 „Sonicare for Kids“ maža

Įkroviklis: 1

Suderinamumas

Suderinamumas su „Android“: „Android“

telefonai, Planšetiniai kompiuteriai su

„Bluetooth 4.0“ funkcija

Suderinamumas su „iOS“: „iPhone 4S“ arba

naujesnis, 3-ios kartos „iPad“ arba naujesnis,

su „iOS7“ operacine sistema

Valymo veiksmingumas

Veiksmingumas: 75 % veiksmingesnis*

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

Laikmatis: „KidTimer“ ir „Quadpacer“

Nauda sveikatai: Sveikiems burnos priežiūros

įpročiams

Lengva naudoti

Baterijos indikatoriaus: Lemputė parodo

baterijos būseną

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 3 savaičių**

Rankenėlė: Guminė rankenėlė patogiam

naudojimui, Plonas ir ergonomiškas dizainas

Ekranas: Apšviestas ekranas

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki

išsikrovusio): Iki 2 savaičių

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: AQUA

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

* iš apklaustų tėvų, palyginti su tais atvejais, kai

naudojamas tik dantų šepetėlis

* ** dviejų minučių valymo procedūros du kartus per

dieną

* * nei įprastas dantų šepetėlis

* *** JAV dantų priežiūros specialistų atlikta 4–10 metų

amžiaus vaikų apklausa
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