Sonična električna
zobna ščetka
For Kids
Vgrajena povezava Bluetooth®
Aplikacija za učenje
2 glavi ščetke in 8 nalepk
2 načina
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Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in
učinkovitejše ščetkanje
Dober začetek za zdrave življenjske navade
Spodbujajte otroke pri učenju ščetkanja zob. Zobna ščetka Philips Sonicare For
Kids s povezavo Bluetooth in zabavno aplikacijo zagotavlja, da otroci zobe
ščetkajo bolje in dlje. Otroci se zabavajo pri učenju tehnik, ki jih bodo uporabljali
vse življenje.
Tehnologija Philips Sonicare za interaktivno zabavo
Interaktivne aplikacije otrokom ščetkanje naredijo zanimivo
98 % jih meni, da se otroci lažje ščetkajo dlje in bolje*
Zanimive nagrade za uspešno opravljeno ščetkanje
Spremljajte čas ščetkanja, tudi če ne uporabljate aplikacije
Pomaga razvijati zdrave življenjske navade
KidTimer in KidPacer za pravilno ščetkanje za vse življenje
Zabavne izmenljive nalepke za uporabo po meri
Oblika za več oprijemov za starše in otroke
Zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja in zdrave nasmehe malčkov
Dinamično čiščenje tekočino usmerja med zobe
Gumirana glava ščetke varuje mlade zobe
Na voljo sta 2 velikosti glave ščetke
Izbira zobozdravstvenih strokovnjakov za lastne otroke
2 otrokom prijazna načina ščetkanja zagotavljata nežno in učinkovito čiščenje
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Značilnosti
Zabavno, poučno, učinkovito

Zabavnejša uporaba, boljši rezultati

KidTimer in KidPacer

Aplikacija Philips Sonicare For Kids se
sinhronizira z otroško sonično zobno ščetko in
otroka prek igre pouči o ustni higieni.
Aplikacija otroka spodbuja, da se ščetka dlje in
bolje. Vsaka seja se začne z jasnimi vizualnimi
navodili za pravilno ščetkanje, aplikacija pa
spremlja tudi skupno učinkovitost. Otroci se
učijo na zabaven način, starši pa lahko
spremljajo, kako učinkovito otroci ščetkajo
zobe.

Zobna ščetka in aplikacija Philips Sonicare For
Kids zagotavljata nov način zabavnega
ščetkanja. Osrednji lik aplikacije je prikupni
Sparkly, ki ima rad čiste zobe. Otroci skrbijo za
Sparklyja, aplikacija pa jih igrivo spodbuja, da
se ščetkajo dlje in bolje. Ko si otrok dobro
očisti zobe, Sparkly postane srečnejši, vsako
uspešno opravljeno ščetkanje pa je nagrajeno.
Otroci lahko odklepajo dodatke za Sparklyja ali
pa mu priigrajo zdravo hrano, ki jo ima najraje.
Starši lahko sami izberejo nagrade, ki jih otroci
pridobijo prek aplikacije.

Električna zobna ščetka Philips Sonicare For
Kids s povezavo Bluetooth se poveže z
aplikacijo in otrokom pomaga postopno
daljšati čas ščetkanja in tako spodbuja pravilno
ščetkanje. Cilj je doseči dve minuti, ki jih
priporočajo zobozdravniki. Ko uporabljate
aplikacijo, otroci oponašajo trenerja za
ščetkanje v aplikaciji, ko nežno ščetka predel
ust. Trener otroke spodbuja, da vsakemu delu
zob posvetijo več časa. Ko se ščetkajo dlje, jih
nagradi Sparkly, ki ima rad zelo čiste zobe.
Zabavna igra zagotavlja pravilno ščetkanje za
vse življenje.

Interaktivna aplikacija Sonicare For Kids

Povezava Bluetooth
Sonična tehnologija

Z zobno ščetko in aplikacijo Philips Sonicare
For Kids se otroci lahko sami naučijo pravilno
ščetkati. Aplikacija se prek povezave Bluetooth
sinhronizira z otroško sonično zobno ščetko ter
prikazuje pravilno ščetkanje in spremlja
učinkovitost. Otroci lahko vidijo, kako dobro
ščetkajo zobe, in za dobro opravljeno nalogo
prejemajo zanimive nagrade. Uporaba je
poučna in učinkovita. 98 % izprašanih staršev
meni, da se z njo otroci lažje ščetkajo dlje in
bolje. Otrokom na zabaven način pomaga
razvijati zdravo ustno higieno za vse življenje.

Aplikacija Quadpacer prek zobne ščetke
Philips Sonicare For Kids s povezavo Bluetooth
sproti spremlja seje ščetkanja. Zazna, kdaj se
ščetkanje začne, prekine in konča. Ročaj zobne
ščetke ima vgrajen pomnilnik in časovni žig,
zato lahko shranite podatke za do 20 sej
ščetkanja, ko ne uporabljate aplikacije. Ko
naslednjič uporabite aplikacijo in ročaj, se
podatki teh sej sinhronizirajo s koledarjem
aplikacije. Otroci lahko pridobijo nagrade za
uspešno opravljene seje ščetkanja in hkrati
preverijo, kako zelo so napredovali.

Otroci se učijo ščetkanja, sonična tehnologija
pa poskrbi za vse ostalo. Z edinstvenim
dinamičnim čiščenjem z električno zobno
ščetko Philips Sonicare nežno in učinkovito
očistite predele globoko med zobmi in ob
dlesnih. Učinkovito sonično ščetkanje z več kot
500 gibi na sekundo odpravlja pomanjkljivosti
pri ščetkanju, ki ga otroci postopoma
izboljšujejo. Zaradi te tehnologije je zobna
ščetka Philips Sonicare For Kids do 75 %
učinkovitejša kot ročna zobna ščetka, zato so
obiski zobozdravnikov prijetnejši.
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Speciﬁkacije
Načini
Načini ščetkanja: 2
Priloženi predmeti
Ročaj: 1 Sonicare for Kids že priključena
Glave ščetke: 1 standardna Sonicare for Kids, 1
kompaktna Sonicare for Kids
Nalepke: 8 nalepk za uporabo po meri
Polnilnik: 1
Združljivost
Podpora za Android: Telefoni Android, Tablični
računalniki s povezavo Bluetooth 4.0
Podpora za iOS: iPhone 4S ali novejši, iPad 3.
generacije ali novejši, z operacijskim sistemom
iOS7

Učinkovitost čiščenja
Zmogljivost: 75 % višja učinkovitost*
Hitrost: Do 62000 potez ščetke na minuto
Časovnik: KidTimer in Quadpacer
Pozitivni vplivi na zdravje: Za zdravo ustno
nego
Enostavna uporaba
Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje
baterije
Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive
glave ščetke
Čas ščetkanja: Do 3 tedne**
Ročaj: Gumijasti ročaj za enostavno uporabo,
Tanka ergonomska zasnova
Zaslon: Osvetljen zaslon
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Tehnične speciﬁkacije
Baterija: Za polnjenje
Čas delovanja (od polne do prazne): Do 2
tedna
Vrsta baterije: Litij-ionska
Zasnova in izdelava
Barva: Rožnata
Servis
Garancija: 2-letna omejena garancija
Napajanje
Napetost: 110–220 V

* staršev v raziskavi v primerjavi z uporabo samo zobne
ščetke
* *kot ročna zobna ščetka
* ** pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno

