
 

Escova de dentes
elétrica sónica

For Kids

 
Bluetooth® incorporado

Aplicação de aprendizagem

2 cabeças de escova

2 modos

 

HX6322/04

Potência sónica interactiva. Maior diversão,

melhor escovagem
Um início emocionante de hábitos saudáveis para toda a vida

Cative a atenção das crianças enquanto aprendem a escovar. A escova de dentes

Philips Sonicare For Kids com Bluetooth interage através de uma aplicação

divertida que ajuda as crianças a escovar melhor e durante mais tempo. As

crianças divertem-se enquanto aprendem técnicas que irão durar uma vida

inteira.

Diversão interactiva e tecnologia Philips Sonicare

A aplicação interactiva desperta o interesse das crianças para a escovagem

98% afirmam que é mais simples conseguir que as crianças escovem melhor e

durante mais tempo*

Recompensas divertidas para sessões de escovagem bem sucedidas

Mantenha um registo o tempo de escovagem, mesmo quando não utiliza a aplicação

Concebida para ajudar a criar hábitos saudáveis para toda a vida

KidTimer e KidPacer para uma vida inteira de escovagem correcta

Autocolantes amovíveis divertidos para personalização

Design multi-aderente para pais e crianças

Proporciona uma limpeza superior, protege sorrisos em crescimento

A acção de limpeza dinâmica provoca a penetração do fluído entre os dentes

A cabeça de escova em borracha foi concebida para proteger os dentes jovens

2 tamanhos de cabeças de escova disponíveis

Preferido pelos profissionais da saúde oral para os seus próprios filhos

2 modos de potência adequados para crianças possibilitam uma limpeza suave e

eficiente
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Destaques

Divertido, educativo, eficiente

A aplicação Philips Sonicare For Kids

sincroniza-se com a escova de dentes sónica

do seu filho para o ajudar a aprender mais

sobre higiene oral enquanto brinca. O treinador

de escovagem do seu filho desafia-o a escovar

durante mais tempo e melhor. Cada sessão

começa com instruções visuais claras sobre

técnicas de escovagem correctas e a

monitorização do progresso da aplicação

regista o desempenho total. As crianças

aprendem enquanto se divertem e os pais

podem ver a evolução das crianças entre

consultas.

Sonicare For Kids interactiva

Com a aplicação e a escova de dentes Philips

Sonicare For Kids, as crianças podem descobrir

como escovar correctamente de forma

autónoma. A aplicação sincroniza-se com a

escova de dentes sónica da sua crianças via

Bluetooth para mostrar técnicas escovagem

correctas e registar o desempenho. As crianças

podem ver se escovam bem e podem ganhar

recompensas divertidas por um trabalho bem

feito. Educativo e eficaz – 98% dos pais

inquiridos afirmaram que é mais fácil

conseguir que os seus filhos escovem os

dentes durante mais tempo e melhor. É a

forma divertida para ajudar as suas crianças a

desenvolver hábitos de higiene oral saudáveis

que irão durar para toda a vida.

Maior diversão, melhores resultados

A aplicação e a escova de dentes Philips

Sonicare For Kids proporcionam um novo nível

de diversão à escovagem dos dentes. A

personagem principal da aplicação é o

adorável Sparkly, que gosta muito de ter os

dentes limpos. As crianças cuidam do Sparkly

enquanto o treinador de escovagem da

aplicação as desafia a escovar durante mais

tempo e melhor. Sempre que a criança escova

bem os dentes, o Sparkly fica mais feliz e cada

sessão de escovagem bem sucedida recebe

recompensas. As crianças podem desbloquear

acessórios para personalizar o seu Sparkly ou

podem ganhar alimentos para ele, que gosta

de comida saudável. Os pais podem até

seleccionar recompensas para adicionar à

aplicação.

Ligação Bluetooth

Com a escovas de dentes Philips Sonicare For

Kids com Bluetooth, o Quadpacer da aplicação

regista as sessões de escovagem em tempo

real. Este reconhece quando uma sessão de

escovagem é iniciada, colocada em pausa e

concluída. E, graças a uma memória integrada

e ao carimbo da hora na pega da escova de

dentes, pode até guardar os detalhes de até

20 sessões de escovagem quando não estiver

a utilizar a aplicação. Da próxima vez que

utilizar a aplicação e a pega em conjunto, os

detalhes dessas sessões são sincronizado com

o calendário da aplicação. As recompensa

pelas sessões de escovagem bem sucedidas

podem também ser recolhidas e a sua criança

pode ver facilmente até onde já progrediu

KidTimer + KidPacer

Para encorajar uma rotina de escovagem

adequada, a escova de dentes elétrica Philips

Sonicare For Kids com Bluetooth liga-se à

aplicação e ajuda as crianças a aumentar

lentamente o tempo de escovagem. O

objectivo é alcançar os dois minutos

recomendados pelos dentistas. Quando utilizar

a aplicação, as crianças imitam o treinador de

escovagem da aplicação enquanto este escova

cuidadosamente cada parte da sua boca. O

treinador de escovagem encorajará a sua

criança a aumentar o tempo gasto em cada

quadrante. A medida que a criança escova

durante mais tempo, ela será recompensado

pelo Sparkly, que fica feliz com os seus dentes

verdadeiramente limpos. É um treino divertido

para uma vida inteira de escovagem correcta.

Tecnologia sónica

Enquanto as crianças aprendem a escovar, a

nossa tecnologia sónica trata do resto. A acção

dinâmica exclusiva de uma escova de dentes

elétrica Philips Sonicare alcança de forma

suave e eficaz entre espaço entre os dentes e

ao longo da linha das gengivas com

profundidade. Com mais de 500 rotações por

segundo, a potência de limpeza sónica ajuda

a compensar as técnicas em desenvolvimento

enquanto as crianças aprender a escovar

melhor. Esta tecnologia torna uma escova de

dentes Philips Sonicare For Kids até 75% mais

eficiente do que as escovas manuais,

resultando em idas ao dentista com melhores

resultados.
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Especificações

Modos

Modos de potência: 2

Itens incluídos

Pegas: 1 pega Sonicare For Kids com Bluetooth

Cabeças de escova: 1 Sonicare for Kids padrão,

1 Sonicare For Kids compacta

Carregador: 1

Autocolantes: 8 autocolantes de

personalização

Design e acabamento

Cor: Aqua

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 62 000 movimentos da

escovagem/min.

Performance: 75% mais eficiente*

Benefícios para a saúde: Para hábitos

saudáveis de higiene oral

Temporizador: KidTimer e Quadpacer

Fácil de utilizar

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de

escova de encaixe fácil

Tempo de escovagem: Até 3 semanas **

Indicador de bateria: A luz indica o estado da

bateria

Visor: Visor iluminado

Pega: Punho em borracha para um

manuseamento simples, Design ergonómico

esguio

Compatibilidade

Compatibilidade iOS: iPhone 4S ou superior,

iPad 3.ª geração ou superior, com o sistema

operacional iOS7

Compatibilidade Android: telemóveis Android,

tablets com Bluetooth 4.0

Especificações técnicas

Bateria: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): até 2 semanas

Tipo de bateria: Iões de lítio

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Potência

Voltagem: 110-220 V

* dos pais inquiridos em comparação com a utilização de

apenas uma escova de dentes

* *em comparação com uma escova de dentes manual

* **com base em dois períodos de escovagens de dois

minutos por dia

* *** inquérito de especialistas em saúde oral

americanos com crianças com idade entre 4 e 10 anos
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