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Interaktywna moc soniczna — więcej zabawy i

lepsze szczotkowanie

Zdrowe nawyki na całe życie

Szczoteczka Philips Sonicare For Kids z funkcją Bluetooth współpracuje z

interaktywną aplikacją, która pomaga dzieciom lepiej i dłużej szczotkować zęby.

Dzieci świetnie się bawią, ucząc się prawidłowych technik czyszczenia zębów,

które zapamiętają na całe życie.

Interaktywna zabawa i technologia Philips Sonicare

Interaktywna aplikacja sprawia, że szczotkowanie zębów staje się ciekawsze

98% rodziców potwierdza, że dzieci szczotkują zęby dłużej i lepiej*

Atrakcyjne nagrody za pomyślnie zakończone sesje szczotkowania

Śledź czas szczotkowania, nawet jeśli nie korzystasz z aplikacji

Opracowano z myślą o budowaniu zdrowych nawyków na całe życie

KidTimer i KidPacer umożliwiają wyrobienie nawyków prawidłowego szczotkowania

na całe życie

Atrakcyjne, wymienne naklejki umożliwiają dostosowanie wyglądu szczoteczki

Wygodna konstrukcja dla rodziców i dzieci

Doskonałe czyszczenie i ochrona zębów dzieci

Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare to połączenie wysokiej

częstotliwości drgań i szerokiego zakresu ruchu włosia, które wytwarza Dynamiczną

Akcję Czyszczącą

Gumowe wykończenie końcówki zaprojektowano z myślą o ochronie dziecięcych

zębów

2 rozmiary końcówek (mała - dla dzieci 3+; standardowa - dla dzieci 7+)

Produkt wybierany przez dentystów dla ich własnych dzieci

2 przyjazne dzieciom poziomy intensywności umożliwiają delikatne, skuteczne

czyszczenie
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Zalety

Zabawna, edukacyjna, skuteczna

Aplikacja Philips Sonicare For Kids jest

synchronizowana z nową szczoteczką soniczną

Philips Sonicare For Kids Twojego dziecka,

dzięki czemu pomaga mu podczas zabawy

dowiedzieć się więcej o higienie jamy ustnej.

Nauczyciel szczotkowania stawia przed

dziećmi wyzwania dotyczące dłuższego i

lepszego szczotkowania. Każda sesja

rozpoczyna się od wizualizacji z prawidłowymi

technikami szczotkowania, a monitor postępu

w aplikacji śledzi ogólną skuteczność. Dzieci

uczą się poprzez zabawę, a rodzice mogą

między kontrolami sprawdzić, jakie postępy

robią ich pociechy.

Interaktywna szczoteczka Sonicare For Kids

Dzięki aplikacji i szczoteczce Philips Sonicare

For Kids dzieci mogą samodzielnie poznać

prawidłowe sposoby szczotkowania zębów.

Aplikacja jest synchronizowana z soniczną

szczoteczką Twojego dziecka za pomocą

Bluetooth, aby pokazać mu właściwe techniki

szczotkowania i śledzić postęp. Dzieci mogą

sprawdzić, jak skutecznie myją zęby, i

otrzymywać atrakcyjne nagrody za dobrze

wykonane zadania. 98% ankietowanych

rodziców potwierdza, że dzięki tej edukacyjnej

i skutecznej szczoteczce ich pociechy można

łatwiej namówić do dłuższego i

dokładniejszego szczotkowania zębów.

Urządzenie w zabawny sposób pomaga

dzieciom wyrabiać zdrowe nawyki dbania o

higienę jamy ustnej, które zostaną z nimi na

całe życie.

Więcej zabawy i lepsze wyniki

Nasza szczoteczka i aplikacja Philips Sonicare

For Kids przenosi mycie zębów na całkiem

nowy poziom - poziom zabawy. Główną

postacią aplikacji jest sympatyczny Sparkly,

który naprawdę lubi mieć czyste zęby. Sparkly

pozostaje pod opieką dzieci, a nauczyciel

szczotkowania stawia przed dziećmi wyzwania

dotyczące dłuższego i lepszego szczotkowania.

Za każdym razem, gdy dziecko dobrze umyje

zęby, Sparkly jest szczęśliwszy, a każda

pomyślnie zakończona sesja szczotkowania

jest nagradzana. Dzieci mogą odblokowywać

akcesoria, aby Sparkly został

spersonalizowany. Można również wygrać dla

niego jedzenie, bo Sparkly lubi jeść zdrowo. A

rodzice mogą nawet sami wybierać nagrody do

umieszczenia w aplikacji.

KidTimer i KidPacer

W celu wyrobienia prawidłowych nawyków

związanych ze szczotkowaniem zębów

szczoteczka soniczna Philips Sonicare For Kids

z modułem Bluetooth łączy się z aplikacją i

pomaga dzieciom powoli zwiększać czas

szczotkowania. Celem jest osiągnięcie

zalecanych przez dentystów dwóch minut.

Podczas korzystania z aplikacji dzieci

naśladują nauczyciela szczotkowania, który

dokładnie myje wszystkie części jamy ustnej.

Nauczyciel szczotkowania zachęca dzieci do

przedłużania czasu spędzanego na

szczotkowaniu poszczególnych części. Gdy

dzieci zaczynają dłużej szczotkować zęby,

Sparkly, który bardzo lubi mieć czyste zęby,

przyznaje im nagrody. To wypełnione zabawą

szkolenie pozwala na wyrobienie nawyków

właściwego szczotkowania na całe życie.

Połączenie Bluetooth

Dzięki szczoteczce Philips Sonicare For Kids z

włączonym modułem Bluetooth zegar aplikacji

Quadpacer śledzi sesje szczotkowania w

czasie rzeczywistym. Rozpoznaje on moment

rozpoczęcia, wstrzymania i zakończenia sesji.

A dzięki zintegrowanej pamięci i sygnaturze

czasowej na rączce szczoteczki możesz

zapisywać szczegóły aż do 20 sesji

szczotkowania, nawet jeśli nie korzystasz

aktualnie z aplikacji. Podczas kolejnego

używania szczoteczki razem z aplikacją,

szczegóły tych sesji zostaną zsynchronizowane

z kalendarzem aplikacji. Za

pomyślnie zakończone sesje szczotkowania

przyznawane są nagrody, a dzieci mogą łatwo

sprawdzać swój postęp.

Technologia soniczna

Podczas gdy dzieci uczą się szczotkować zęby,

nasza technologia soniczna zajmuje się resztą.

Działając w unikatowy, dynamiczny sposób,

szczoteczka soniczna Philips Sonicare

delikatnie i skutecznie sięga między zęby oraz

czyści linię dziąseł. Dzięki ponad 500 ruchom

na sekundę siła czyszczenia sonicznego

wynagradza braki wynikające z konieczności

udoskonalenia techniki szczotkowania przez

dzieci. Ta technologia sprawia, że szczoteczka

Philips Sonicare For Kids jest o aż do 75%

skuteczniejsza niż manualne szczoteczki.

Dzięki temu kolejne kontrolne wizyty u

dentystów kończą się pomyślnie.
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Dane techniczne

Programy czyszczenia

Poziomy intensywności: 2

Elementy zestawu

Rączka: 1 Sonicare for Kids Connected

Końcówka: 1 Sonicare for Kids — mała (3+)

Ładowarka: 1

Zgodność

Zgodność z systemem Android: Telefony z

systemem Android, Tablety z włączoną funkcją

Bluetooth 4.0

Zgodność z systemem iOS: Telefon iPhone 4S

lub wyższy, Urządzenie iPad trzeciej generacji

lub wyższej, z systemem operacyjnym iOS7

Skuteczność czyszczenia

Wydajność: O 75% większa skuteczność*

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na

minutę

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Szczoteczka odmierzy 2 minuty zalecane przez

dentystów, a co 30 sekund zawibruje,

przypominając o przejściu do kolejnej ćwiartki

Korzyści dla zdrowia: Buduje zdrowe nawyki

dbania o higienę jamy ustnej

Łatwość użytkowania

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o

stanie naładowania akumulatora

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę

szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni**

Rączka: Gumowana rączka szczoteczki

pozwala na łatwy i pewny uchwyt, Wąska,

ergonomiczna konstrukcja

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Dane techniczne

Bateria: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym

ładowaniu

Rodzaj akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Aqua

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Moc

Napięcie: 110–220 V

* ankietowanych rodziców w porównaniu z używaniem

tylko szczoteczki

* ** w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia

dziennie

* * w porównaniu do szczoteczki manualnej

* *** badanie przeprowadzone wśród amerykańskich

lekarzy dentystów mających dzieci w wieku 4–10 lat
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