
 

Sonic elektriskā
zobu birste bērniem

For Kids

 
Iebūvēts Bluetooth®

Apmācības lietotne

2 birstes galviņas un 8 uzlīmes

2 režīmi

 

HX6352/42

Interaktīva skaņas jauda. Lielāka jautrība, labāka

tīrīšana

Aizraujošs veids, kā sākt veselīgus ieradumus

Interesants veids, kā bērniem iemācīt tīrīt zobus. Philips Sonicare For Kids

Bluetooth zobu birste mijiedarbojas ar jautru lietotni, kas palīdz bērniem tīrīt

zobus labāk un pareizi. Bērniem ir interesanti, kamēr viņi apgūst vienmēr aktuālas

tīrīšanas metodes.

Godalgotā Sonic tehnoloģija

Aizsargā augošus zobus

Izveidojiet pats savu jauko briesmonīti

Jautras uzlīmes palīdz bērniem pārvērst zobu birsti par draugu

Viens vienkāršs režīms rūpīgai tīrīšanai

Veic dziļu tīrīšanu arī tad, ja bērni tikai vēl mācās

Taimeris raugās, lai bērni tīra zobus 2 minūtes

Palīdz bērniem tīrīt zobārstu ieteikto laiku



Sonic elektriskā zobu birste bērniem HX6352/42

Izceltie produkti Specifikācijas

Izveidojiet savu briesmonīti

Veselīgus ieradumus ir vieglāk saglabāt, ja

varat tos individuāli pielāgot. Mūsu sērija

“Izveidojiet savu briesmonīti” ļauj bērniem

pārvērst zobu birstes rokturi par draudzīgu

briesmonīti, izmantojot maināmas uzlīmes.

Viņi var radīt jaunu tēlu, kad vien to vēlas. Kad

zobu tīrīšanā palīdz draudzīgs briesmonītis,

jūsu bērniem ir vieglāk priecāties par procesu

un vienlaikus iegūt rūpīgu Sonicare tīrīšanu.

Palīdz bērniem tīrīt 2 minūtes

Sonicare bērniem palīdz bērniem tīrīt ieteiktās

divas minūtes un nosedz visas mutes zonas,

izmantojot 2 minūšu taimeri un 30 sekunžu

tempa turētāju. Tas ir vienkāršs veids, kā

palīdzēt bērniem attīstīt veselīgus zobu

tīrīšanas paradumus.

Dziļa tīrīšana iesācējiem

Jūs varat būt pārliecināti, ka bērns iegūst

vislabāko iespējamo tīrīšanu pat tad, ja viņa

tehnika vēl tikai attīstās. Sonicare tehnoloģija

izmanto maigus impulsus, lai iztīrītu

zobstarpas un vietas gar smaganu līniju,

tādējādi kompensējot mazās kļūdiņas, ko bērni

pieļauj, kamēr vēl tikai mācās tīrīt zobus.

Aizsargā augošus zobus

Jauniem zobiem ir nepieciešama ļoti maiga

kopšana, tādēļ Sonicare bērniem ir aprīkota ar

gumijas birstes uzgali. Tas ir drošāks un rada

patīkamas sajūtas mazajās mutēs.

Režīmi

Jaudas režīmi: 2

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturis: 1 Sonicare for Kids Connected

Suku uzgaļi: 1 Sonicare for Kids standarts, 1

Sonicare for Kids kompakts

Uzlīmes: 8 pielāgošanas uzlīmes

Lādētājs: 1

Saderība

Android saderība: Android tālruņi, Bluetooth

4.0 iespējoti planšetdatori

iOS saderība: iPhone 4S vai jaunāks, iPad 3

vai jaunāks, ar iOS7 operētājsistēmu

Tīrīšanas veiktspēja

Sniegums: Par 75% efektīvāk*

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Taimeris: KidTimer un Quadpacer

Veselības ieguvumi: Veselīgiem zobu

kopšanas ieradumiem

Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda

baterijas statusu

Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami

birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 3 nedēļām**

Rokturis: Gumijas rokturis ērtai lietošanai,

Plāns ergonomisks dizains

Displejs: Izgaismots displejs

Tehniskā specifikācija

Baterija: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 2

nedēļām

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Rozā

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

* aptaujātie vecāki, salīdzinot ar zobu birstes

izmantošanu vienatnē

* * nekā parastā zobu birste

* ** katru dienu divas reizes tīrot zobus divas minūtes
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