
 

Sonický elektrický
zubní kartáček

For Kids

 
Technologie Bluetooth®

Interaktivní aplikace

2 hlavice kartáčku a 8 nálepek

2 režimy

 

HX6352/42

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.

Oceňovaná sonická technologie

Chrání rostoucí zuby

Vytvořte si vlastní přátelskou příšerku

Pomocí zábavných nálepek si děti kartáček promění na přátelskou příšerku.

Jeden snadný režim pro důkladné čištění

Zajistí důkladné vyčištění, i když se děti teprve učí

Časovač zajistí, že si budou děti zuby čistit 2 minuty

Pomáhá dětem, aby si čistily zuby po dobu, kterou doporučují zubaři



Sonický elektrický zubní kartáček HX6352/42

Přednosti Specifikace

Vytvořte si vlastní příšerku

Vytvořit si zdravé návyky je snadnější, když si

je můžete upravit podle sebe. Naše edice

Vytvořte si vlastní příšerku dětem umožňuje,

aby pomocí vyměnitelných samolepek

proměnily tělo kartáčku na přátelskou příšerku.

Kdykoli se jim zachce, mohou přijít s novou

postavičkou. A když bude dětem při čištění

kartáčkem Sonicare asistovat příšerka, užijí si

ho a zároveň bude efektivní.

Pomáhá dětem čistit si zuby 2 minuty

Díky časovači na 2 minuty a funkci nastavení

rychlosti na 30 sekund kartáček Sonicare for

Kids dětem pomáhá, aby si čistily zuby

doporučené 2 minuty a nevynechaly žádnou

část svých úst. Představuje snadný způsob, jak

soustavně dohlížet na to, aby si děti vytvořily

zdravé návyky.

Důkladné čištění pro začátečníky

Zajistěte, aby si vaše dítě vyčistilo zuby, jak

nejlépe to jde, ačkoli se teprve učí techniku.

Technologie kartáčku Sonicare využívá

jemného pulzování, díky kterému se dostane

hluboko mezi zuby a podél linie dásní

a kompenzuje tak nedokonalosti, ke kterým

dochází, když se děti teprve učí.

Chrání rostoucí zuby

Dětské zoubky potřebují mimořádně šetrnou

péči, a proto je kartáček Sonicare for Kids

vybaven pogumovanou kartáčkovou hlavicí. Je

bezpečnější a v ústech dětí vytváří lepší pocit.

Režimy

Režimy čištění: 2

Balení obsahuje

Rukojeť: 1 Sonicare for Kids Connected

Kartáčkové hlavice: 1 Philips Sonicare for

Kids, 1 Philips Sonicare for Kids

Nálepky: 8 vyměnitelných samolepek

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: Růžová

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

* dotázaných rodičů v porovnání s použitím samotného

zubního kartáčku

* * než manuální kartáček

* ** založeno na dvou periodách dvouminutového čištění

denně
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