
 

Escova de dentes
elétrica sónica

For Kids

 
Bluetooth® incorporado

Aplicação de aprendizagem

2 cabeças de escova e 8
autocolantes

2 modos

 

HX6352/42

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.

Tecnologia sónica galardoada

Protege os dentes em crescimento

Cria o teu próprio monstro simpático

Os autocolantes divertidos ajudam as crianças a transformar a escova de dentes num

monstro simpático

Uma forma simples de obter uma limpeza cuidada

Proporciona uma limpeza profunda, mesmo quando as crianças ainda estão a

aprender

O temporizador garante que as crianças escovam durante 2 minutos

Ajuda as crianças a escovar durante o tempo recomendado pelos dentistas



Escova de dentes elétrica sónica HX6352/42

Destaques Especificações

Cria o teu próprio monstro

É mais fácil manter hábitos saudáveis quando

lhes pode conferir o seu próprio toque. A nossa

edição "Cria o teu próprio monstro" permite

que as crianças transformem a pega da escova

de dentes num monstro simpático com

autocolantes intercambiáveis. Os mais

pequenos podem inventar um personagem

novo sempre que quiserem. Agora que a

escovagem vem acompanhada de um monstro

amigo, é ainda mais fácil divertir os seus filhos

durante a limpeza de alto desempenho da

Sonicare.

Ajuda as crianças a escovar durante 2

minutos

A Sonicare for Kids ajuda as crianças a escovar

durante os dois minutos recomendados e a

cobrir todas as áreas da boca com um

temporizador de 2 minutos e um marcador de

ritmo de 30 segundos. É uma forma fácil de

orientar os seus filhos de forma consistente

para que possam criar hábitos saudáveis.

Uma limpeza profunda para principiantes

Saiba que o seu filho está a obter a melhor

limpeza possível, mesmo quando a sua

técnica está ainda em desenvolvimento. A

tecnologia Sonicare utiliza uma ação suave de

pulsação para limpar profundamente entre os

dentes e ao longo da linha das gengivas,

compensando os pequenos deslizes que

ocorrem quando as crianças ainda estão a

aprender.

Protege os dentes em crescimento

Os dentes jovens necessitam de cuidados

extra suaves, razão pela qual a Sonicare for

Kids é fornecida com uma cabeça de escova

em borracha. É mais segura e proporciona

também uma sensação mais agradável para

bocas pequenas.

Modos

Modos de potência: 2

Itens incluídos

Pega: 1 Sonicare For Kids com ligação

Cabeças de escova: 1 Sonicare for Kids

padrão, 1 Sonicare For Kids compacta

Autocolantes: 8 autocolantes de

personalização

Carregador: 1

Compatibilidade

Compatibilidade Android: telemóveis Android,

tablets com Bluetooth 4.0

Compatibilidade iOS: iPhone 4S ou superior,

iPad 3.ª geração ou superior, com o sistema

operacional iOS7

Desempenho de limpeza

Performance: 75% mais eficiente*

Velocidade: Até 62 000 movimentos da

escovagem/min.

Temporizador: KidTimer e Quadpacer

Benefícios para a saúde: Para hábitos

saudáveis de higiene oral

Fácil de utilizar

Indicador de bateria: A luz indica o estado da

bateria

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de

escova de encaixe fácil

Tempo de escovagem: Até 3 semanas **

Pega: Punho em borracha para um

manuseamento simples, Design ergonómico

esguio

Visor: Visor iluminado

Especificações técnicas

Bateria: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): até 2 semanas

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Rosa

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
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