Philips Sonicare For Kids
Szónikus elektromos
fogkefe

Beépített Bluetooth®
Oktatási alkalmazás
2 fogkefefej
2 üzemmód
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Interaktív szónikus teljesítm. Élvezetesebb ,hatékonyabb fogmosás
Az élethosszig tartó egészséges szokások kialakításának izgalmas kezdete
Motiválja a gyerekeket, miközben elsajátítják a fogmosási szokásokat. A Philips Sonicare For Kids
Bluetooth-kompatibilis fogkefe kapcsolatban van egy alkalmazással, amely segítségével a gyerekek
hatékonyabban és hosszabb ideig végzik a fogmosást. A gyerekek élvezettel tanulják meg az élethosszig
tartó technikákat.
Interaktív szórakozás és Philips Sonicare technológia
• Az interaktív alkalmazás, melynek köszönhetően a gyermekek lelkesen mosnak fogat
• A szülők 98%-a szerint egyszerűbb a gyermekeket rávenni a hosszabb és jobb fogmosásra*
• Izgalmas jutalmak a sikeres fogmosási műveleteket követően
• Kövesse nyomon a fogmosás idejét akkor is, amikor nem használják az alkalmazást
Élethosszig tartó egészséges szokások kialakítására tervezve
• KidTimer és KidPacer az élethosszig tartó helyes fogmosás érdekében
• Személyre szabható vidám cserélhető matricákkal
• Többféleképpen fogható kivitel szülőknek és gyerekeknek
Kivételes tisztaságot és széles mosolyt biztosít
• A dinamikus tisztításnak köszönhetően a víz bejut a fogak közé
• A gumibevonatú fogkefefejet a gyermekek fogainak védelmére tervezték
• 2 fogkefefej-méret
• Fogorvosok által saját gyermekeiknek javasolt
• 2 gyermekbarát üzemmód a gyengéd és hatékony tisztításért
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Szónikus elektromos fogkefe

Beépített Bluetooth® Oktatási alkalmazás, 2 fogkefefej, 2 üzemmód

Fénypontok
Szórakoztató, oktató, hatékony

Még szórakoztatóbb, még
eredményesebb

továbbá a gyermeke egyszerűen megtekintheti,
hogy mennyit is fejlődött.
KidTimer + KidPacer

A Philips Sonicare For Kids alkalmazás
szinkronizál a gyermeke szónikus fogkeféjével,
ezáltal játszva tanulhatók meg a szájápolás
szabályai. A gyermeke fogmosási oktatója
kihívást állít a gyermeke elé, így ő hosszabban
és alaposabban mos fogat. Minden művelet
világos, vizuális útmutatóval kezdődik, mely a
helyes fogmosási technikákról szól, valamint az
alkalmazás előrehaladási kijelzője nyomon
követi az egész teljesítményt. A gyerekek
szórakozva tanulnak, a szülők pedig
megfigyelhetik, hogy a gyermekeik mennyit
fejlődtek két kontrollvizsgálat között.
Interaktív Sonicare For Kids fogkefe
gyermekek számára

A Philips Sonicare For Kids fogkefe és
alkalmazás egy egészen új szintjét kínálja a
szórakoztató fogmosásnak. Az alkalmazás
főszereplője a kedves Sparkly, aki nagyon
szereti a tiszta fogakat. A gyerekek vigyáznak
Sparkly-ra, miközben az alkalmazás fogmosási
oktatója ráveszi őket a hosszabb és alaposabb
fogmosásra. Minden egyes alkalommal, amikor
a gyermeke jól mosta meg a fogát, Sparkly
boldogabb lesz, és minden sikeres fogmosási
művelet után jutalom jár. A gyerekek
hozzájuthatnak kiegészítőkhöz, melyekkel
személyre szabhatják Sparkly-t, vagy ételt
nyerhetnek Sparkly-nak, aki szeret
egészségesen táplálkozni. A szülők maguk is
megadhatnak jutalmakat az alkalmazáson belül.
Bluetooth-kapcsolat

A helyes fogmosási szokás támogatásához a
Bluetooth-kompatibilis Philips Sonicare For
Kids elektromos fogkefe csatlakozik az
alkalmazáshoz, és elősegíti, hogy a gyerekek
fokozatosan növeljék a fogmosási idejüket. A
cél a fogorvosok által ajánlott két perc elérése.
Az alkalmazás használatakor a gyerekek
utánozzák az alkalmazás fogmosási oktatóját,
miközben az óvatosan megmossa a szája
minden részét. A fogmosási oktatónak
köszönhetően a gyermeke mind a négy
szájterület megmosására több időt fordít.
Sparkly – aki boldog, hogy nagyon tiszták a
fogai – megjutalmazza gyermekét, amiért
tovább mossa a fogát. Ezzel szórakozva
tanulható meg az élethosszig tartó helyes
fogmosás.
Sonic technológia

A Philips Sonicare For Kids fogkefével és
alkalmazással a gyerekek maguktól tanulnak
meg helyesen fogat mosni. Az alkalmazás
Bluetooth-on keresztül szinkronizál a
gyermeke szónikus fogkeféjével, és megmutatja
a helyes fogmosási technikákat, illetve nyomon
követi a teljesítményt. A gyerekek láthatják,
hogy milyen jól mossák a fogukat, illetve a jól
végzett munka után izgalmas jutalmakban
részesülnek. Oktató és hatékony; a
felmérésben részt vett szülők 98%-a szerint
egyszerűbb a gyerekeket rávenni a hosszabb és
jobb fogmosásra. Ez egy szórakoztató módja
annak, hogy a gyerekek élethosszig tartó,
egészséges szájápolási szokásokat sajátítsanak
el.

A Bluetooth-kompatibilis Philips Sonicare For
Kids fogkefével az alkalmazás Quadpacer
funkciója valós időben követi nyomon a
műveleteket. Észleli, hogy mikor kezdődik el,
szünetel és fejeződik be egy fogmosási művelet.
A beépített memóriának és a fogkefe nyelén
található időbélyegzőnek köszönhetően akár
20 olyan fogmosási művelet adatait is
elmentheti, ahol nem használják az alkalmazást.
Amikor legközelebb egyszerre használja az
alkalmazást és a nyelet, az ezen műveletek
adatai szinkronizálnak az alkalmazás naptárával.
A sikeres fogmosási műveletekért járó
jutalmakat még ekkor is be lehet gyűjteni,

Miközben a gyerekek megtanulnak fogat mosni,
a szónikus technológia elvégzi a munka többi
részét. A Philips Sonicare elektromos fogkefe
egyedülálló dinamikus tisztító technológiája
gyengéd és hatékony mélyen a fogak között és
a fogíny mentén. A másodpercenként több
mint 500 mozdulattal működő szónikus
tisztítóerő kiegészíti a gyerekek munkáját,
miközben azok különböző technikákat
fejlesztenek ki, és egyre jobban mosnak fogat.
Ezzel a technológiával a Philips Sonicare For
Kids fogkefe akár 75%-kal hatékonyabb a kézi
fogkefékhez képest, melynek köszönhetően a
kontrollvizsgálatok is sikeresebbek lesznek.
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Szónikus elektromos fogkefe

Beépített Bluetooth® Oktatási alkalmazás, 2 fogkefefej, 2 üzemmód

Műszaki adatok
Módok

• Üzemmódok: 2

Tartozékok

• Markolatok: 1 db Sonicare for Kids Bluetoothkompatibilis fogkefenyél
• Kefefejek: 1 db Sonicare For Kids standard fogkefe
gyermekek számára, 1 Sonicare For Kids, kompakt
• Töltő: 1
• Matricák: 8 matrica a testreszabáshoz

• Fogmosási idő: Akár 3 hét**
• Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az akkumulátor
töltöttségi állapotát
• Kijelző: Világító kijelző
• Markolat: Gumi markolat a könnyű fogás
érdekében, Vékony, ergonomikus kialakítás

Kompatibilitás

• Szín: Aqua

• iOS-kompatibilis: iPhone 4S vagy újabb, 3.
generációs iPad vagy újabb, iOS7 operációs
rendszerrel
• Android-kompatibilis: Android telefonok,
Bluetooth 4.0-kompatibilis táblagépek

Fogmosási teljesítmény

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

• Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc
• Teljesítmény: 75%-kal hatékonyabb*
• Egészségügyi előnyök: Az egészséges szájápolási
szokásokért
• Időzítő: KidTimer és Quadpacer időzítő

Egyszerű használat

• Fogkefefej rendszer: Könnyen rápattintható
kefefejek

• Akkumulátor: Újratölthető
• Működési idő (Telitől üresig): Akár 2 hét
• Akkumulátor típusa: Lítium-ionos

Szerviz

• Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Energiaellátás

• Feszültség: 110–220 V
•
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* a felmérésben részt vett szülők arányában, összehasonlítva a csupán
kézi fogkefét használókkal
* *a kézi fogkefékhez képest
* ** naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve
* *** a megkérdezett, 4–10 éves gyermekeket nevelő amerikai
fogászati szakértők

