
 

Sonic elektrisk
tannbørste

For Kids

 
Innebygd Bluetooth®

Veiledningsapp

To børstehoder og åtte
klistremerker

2 moduser

 

HX6352/42

Interaktiv sonisk kraft. Mer moro, bedre pussing

Et spennende grunnlag for sunne vaner resten av livet

Barna er engasjert mens de lærer å pusse tennene. Den Bluetooth-aktiverte Philips

Sonicare for Kids-tannbørsten samhandler med en morsom app som hjelper

barna å pusse bedre og lenger. Barna har det gøy mens de lærer teknikker som

varer livet ut.

Prisvinnende sonisk teknologi

Beskytter voksende tenner

Lag ditt eget vennlige monster

Morsomme klistremerker hjelper barna med å gjøre tannbørsten om til en venn

Én enkel modus for grundig rengjøring

Gir en dyp rengjøring, selv når barna lærer

En timer passer på at barnet pusser i to minutter

Hjelper barna med å pusse tennene så lenge tannleger anbefaler at man bør pusse



Sonic elektrisk tannbørste HX6352/42

Høydepunkter Spesifikasjoner

Lag ditt eget monster

Det er enklere å holde tritt med sunne vaner

når du kan ta del i dem selv. Med vår egen Lag

ditt eget monster-utgave kan barn forvandle

tannbørstehåndtaket til et vennlig monster med

utskiftbare klistremerker. De kan komme opp

med en ny figur når de vil. Og nå som

pussingen kommer med en monstervenn, er

det enda enklere for barna å ha det moro mens

de får en effektiv Sonicare-pussing.

Hjelper barna med å pusse i to minutter

Sonicare for Kids hjelper barna med å pusse i

de anbefalte to minuttene og dekke alle

områder av munnen med en to-minutters timer

og en 30-sekunders måler. Det er en enkel

måte å lære barna på, slik at de kan utvikle

sunne vaner.

En dyp rengjøring for nybegynnere

Vit at barnet ditt får best mulig rengjøring, selv

når teknikken utvikler seg. Sonicare-

teknologien bruker en skånsom pulserende

handling for å rengjøre dypt mellom tennene

og langs tannkjøttranden, noe som

kompenserer for småslurvingen som skjer når

barna fortsatt lærer.

Beskytter voksende tenner

Unge tenner trenger ekstra skånsom pleie, og

derfor leveres Sonicare for Kids med et

gummiert børstehode. Det er tryggere og føles

også bedre for små munner.

Moduser

Effektmodi: 2

Deler som medfølger

Håndtak: 1 Sonicare for Kids Connected

Børstehoder: 1 Sonicare for Kids standard, 1

Sonicare for Kids kompakt

Klistremerker: Åtte tilpassbare klistremerker

Lader: 1

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android-telefoner,

Bluetooth 4.0-aktiverte nettbrett

iOS-kompatibilitet: iPhone 4S eller nyere,

Tredjegenerasjons iPad eller nyere, med

iOS7-operativsystem

Rengjøring

Ytelse: 75 % mer effektiv*

Hastighet: Opptil 62 000

børstebevegelser/min

Timer: KidTimer og Quadpacer

Helsefordeler: For gode munnhygienerutiner

Enkel i bruk

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes

enkelt på plass

Børstetid: Opptil tre uker**

Håndtak: Gummihåndtak for enkel håndtering,

Slank, ergonomisk form

Skjerm: Opplyst display

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): Opptil to uker

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Rosa

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Drift

Spenning: 110–220 V

* av foreldre som ble spurt. I motsetning til å bruke bare

tannbørsten

* *enn en manuell tannbørste

* **basert på to perioder med to minutters pusseøkter

per dag
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