
 

Elektrická sonická
zubná kefka

For Kids

 
Zabudovaná technológia
Bluetooth®

Aplikácia s technikami čistenia
zubov

2 kefkové nadstavce a 8
nálepiek

2 režimy

 

HX6352/42

Interaktívna sonická sila pre viac zábavy a lepšie

čistenie

Vzrušujúci začiatok zdravých návykov na celý život

Upútajte pozornosť detí, kým sa učia, ako si čistiť zuby. Zubná kefka Philips

Sonicare For Kids s podporou technológie Bluetooth komunikuje so zábavnou

aplikáciou, ktorá motivuje deti k lepšiemu a dlhšiemu čisteniu. Vďaka tejto hravej

forme sa deti naučia techniky čistenia, ktoré si zapamätajú na celý život.

Oceňovaná technológia Sonic

Protects growing teeth

Skamaráťte sa so svojou príšerkou

Fun stickers help kids turn their toothbrush into a friendl

Jeden praktický režim pre dôkladné čistenie

Gives a deep clean, even when kids are learning

Časovač zabezpečí, aby si deti umývali zuby 2 minúty

Helps kids brush for the dentist-recommended time



Elektrická sonická zubná kefka HX6352/42

Hlavné prvky Technické údaje

Skamaráťte sa so svojou príšerkou

It's easier to keep up healthy habits when you

can put your own spin on them. Our Make Your

Own Monster edition lets kids transform their

toothbrush handle into a friendly monster with

interchangeable stickers. They can come up

with a new character whenever they want. And

now that brushing comes with a monster

friend, it's even easier for your kids to have fun

while getting an effective Sonicare clean.

Helps kids brush for 2 minutes

Sonicare for Kids helps kids brush for the

recommended two minutes and cover all areas

of their mouth with a 2-minute timer and a 30-

second pacer. It's an easy way to consistently

coach your kids so they can build healthy

habits.

A deep clean for beginners

Know that your child is getting the best

possible clean, even when their technique is

developing. Sonicare technology uses a gentle

pulsing action to clean deep between teeth

and along the gum line, compensating for

those little slip-ups that happen when kids are

still learning.

Protects growing teeth

Young teeth need extra gentle care, which is

why Sonicare for Kids comes with a rubberized

brush head. It's safer and also feels nicer for

little mouths.

Režimy

Režimy výkonu: 2

Pribalené príslušenstvo

Telo: 1 pripojený kefkový nadstavec Sonicare

for Kids

Kefkové nástavce: 1 kefkový nástavec Philips

Sonicare For Kids Standard, 1 kompaktný

kefkový nástavec Sonicare for Kids

Nálepky: 8 nálepiek na prispôsobenie kefky

Nabíjacia jednotka: 1

Kompatibilita

Kompatibilita so systémom Android: Telefóny

so systémom Android, Tablety s podporou

technológie Bluetooth 4.0

Kompatibilita so systémom iOS: iPhone 4S

alebo novší, iPad 3. generácie alebo novší,

s operačným systémom iOS7

Výsledky čistenia

Výkon: o 75 % účinnejšia*

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za

minútu

Časovač: Časovače KidTimer a Quadpacer

Prínosy pre zdravie: Podporuje zdravé návyky

v starostlivosti o ústnu hygienu

Jednoduché použitie

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje

úroveň nabitia batérie

Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce

s jednoduchým nadsadením

Čas čistenia: Až 3 týždne**

Telo: Gumená rukoväť na pohodlnú

manipuláciu, Štíhly ergonomický tvar

Displej: Podsvietený displej

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľná

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné

vybitie): Až 2 týždne

Typ batérie: Lítium-iónová

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Ružová

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

* rodičov zúčastnených v prieskume v porovnaní

s používaním samotnej zubnej kefky

* *v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

* ** pri dvoch dvojminútových čisteniach denne
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