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Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών

Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα για παιδιά

Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare υποστηρίζει τα παιδικά χαμόγελα

Καθαρίζει και προστατεύει τα παιδικά χαμόγελα

Η κεφαλή οδοντόβουρτσας από καουτσούκ είναι σχεδιασμένη για να προστατεύει τα δόντια των

παιδιών

Σχεδιασμένη για την ανάπτυξη καλύτερων συνηθειών βουρτσίσματος

Κεφαλές βουρτσίσματος βάσει ηλικίας για την προστασία των παιδικών δοντιών

Μη κυλινδρικό σχήμα

Σχεδιασμός πολλαπλών λαβών για γονείς και παιδιά

2 φιλικές προς τα παιδιά λειτουργίες ισχύος προσφέρουν απαλό και αποτελεσματικό καθαρισμό

Διασκεδαστικά ανταλλάξιμα πλαίσια για προσαρμογή

Το KidPacer παράγει διασκεδαστικούς και ελκυστικούς μουσικούς ήχους

Το KidTimer βοηθά στην αύξηση του χρόνου βουρτσίσματος

Προσφέρει κορυφαίο καθαρισμό

Η δυναμική καθαριστική δράση της Sonicare οδηγεί τα υγρά ανάμεσα στα δόντια



Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα sonic HX6381/02

Χαρακτηριστικά

Κεφαλές βουρτσίσματος κατάλληλες για κάθε ηλικία

Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare έχει

2 μεγέθη κεφαλών βουρτσίσματος, που έχουν

σχεδιαστεί ειδικά για να καθαρίζουν απαλά και να

προστατεύουν τα δόντια σε βασικά στάδια της

ανάπτυξης

Μη κυλινδρικό σχήμα

Η άκαμπτη λαβή επιτρέπει στα παιδιά να την

τοποθετούν σε όρθια θέση, καθώς και να βάζουν

οδοντόκρεμα όταν η οδοντόβουρτσα είναι σε

οριζόντια θέση.

Σχεδιασμός πολλαπλών λαβών

Εργονομικά σχεδιασμένη για να μπορούν οι γονείς

και τα παιδιά να βουρτσίζουν τα δόντια τους μαζί ή

μόνα τους

Κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

τεχνολογία sonic

Η μοναδική, δυναμική δράση της ηλεκτρικής

οδοντόβουρτσας Sonicare φτάνει απαλά και

αποτελεσματικά βαθιά μέσα στα δόντια και στα ούλα.

Ανταλλάξιμα πλαίσια

Τα παιδιά μπορούν να προσαρμόζουν την

οδοντόβουρτσά τους

KidPacer

Οι διασκεδαστικοί αυτοί ήχοι ενθαρρύνουν τα παιδιά

να βουρτσίζουν σχολαστικά τα δόντια τους

KidTimer

Αυξάνει σταδιακά το χρόνο βουρτσίσματος σε

διάστημα 90 ημερών, προσεγγίζοντας τη

συνιστώμενη διάρκεια βουρτσίσματος 2 λεπτών του

οδοντιάτρου

Λειτουργίες ισχύος

Οι 2 φιλικές προς τα παιδιά λειτουργίες ισχύος

προσαρμόζονται παρέχοντας απαλό καθαρισμό,

ιδανικό για κάθε ηλικία. Υπάρχει η λειτουργία

χαμηλής ισχύος για ηλικίες από 4 και άνω, καθώς

και η λειτουργία υψηλής ισχύος για ηλικίες από 7 και

άνω

Κεφαλή οδοντόβουρτσας από καουτσούκ

Η κεφαλή οδοντόβουρτσας από καουτσούκ είναι

σχεδιασμένη για να προστατεύει τα δόντια των

παιδιών
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Προδιαγραφές

Λειτουργίες

Λειτουργίες ισχύος: 2

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

Λαβές: 1 Sonicare for Kids

Κεφαλές βουρτσίσματος: 1 Sonicare for Kids κανονική,

1 Sonicare for Kids μικρού μεγέθους

Βάση φόρτισης: 1

Σχεδίαση και φινίρισμα

Χρώμα: Κόκκινο με 3 ανταλλάξιμα πλαίσια

Καθαριστική απόδοση

Ταχύτητα: Έως και 31.000 κινήσεις βουρτσίσματος/

λεπτό

Απόδοση: 75% πιο αποτελεσματικό*

Καλύτερη στοματική υγιεινή: Για υγιεινές συνήθειες

στοματικής φροντίδας

Χρονοδιακόπτης: KidTimer και Quadpacer

Ευκολία στη χρήση

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κεφαλές που

κουμπώνουν εύκολα

Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 3 εβδομάδες**

Ένδειξη μπαταρίας: Λυχνία κατάστασης μπαταρίας

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός, Λαβή από

καουτσούκ για άνετο χειρισμό

Οθόνη: Φωτιζόμενη οθόνη

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενη

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Έως και 3

εβδομάδες

Ρεύμα

Τάση: 110-220 V

Συντήρηση

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

* συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

* με βάση δύο βουρτσίσματα των 2 λεπτών ανά ημέρα, στην τυπική

λειτουργία
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