
 

„Sonic“ elektrinis
dantų šepetėlis

For Kids

 

2 režimai

2 šepetėlių galvutės

 

HX6381/02

Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai
Elektrinis dantų šepetėlis vaikams

„Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis puikiai šypsenai

Valykite ir apsaugokite savo šypsenas

Guminė šepetėlio galvutė skirta apsaugoti jaunus dantis

Skirtas geresniems valymosi įpročiams suformuoti

Pagal amžių pritaikytos šepetėlio galvutės skirtos apsaugoti vaikų dantis

Neleidžianti slysti rankose forma

Įvairių laikymo būdų konstrukcija tėvams ir vaikams

Su 2 vaikams pritaikytais galios režimais valymas tampa švelnus ir efektyvus

Linksmos pritaikomos keičiamosios plokštelės

Linksmas „KidPacer“ su muzikinėmis melodijomis

Laikmatis vaikams padeda pailginti valymo laiką

Suteikia ypatingos švaros pojūtį

Dinaminis „Sonicare“ valymas nukreipia skystį tarp dantų
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Ypatybės

Pagal amžių pritaikytos šepetėlių galvutės

Šis „Philips Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis

turi 2 dydžių galvutes ir yra specialiai skirtas

dantims pagrindiniuose vystymosi etapuose

švelniai valyti bei apsaugoti

Neleidžianti slysti rankose forma

Tvirtas kotas padeda vaikams išlaikyti šepetėlį

vertikaliai ir uždėti dantų pastos ant gulinčio

šepetėlio.

Įvairių laikymo būdų konstrukcija

Ergonomiškas dizainas, leidžiantis vaikams

valyti dantis kartu su tėvais arba savarankiškai

Patentuota garsinė technologija

Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio

„Philips Sonicare“ dinamiško veikimo

efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios

tarp dantų ir palei dantenas.

Keičiamosios plokštelės

Padeda vaikams sukurti savo dantų šepetėlį

„KidPacer“

Linksmi garsai skatina vaikus valyti priekinius

ir galinius viršutinius bei apatinius dantis

Laikmatis vaikams

Pamažu per 90 dienų pailginamas valymo

laikas ir taip palaipsniui artėjama prie

stomatologų rekomenduojamų 2 minučių

trukmės

Galios režimai

2 skirtingo amžiaus vaikams pritaikyti galios

režimai siūlo švelnų valymą, kuris tinka

įvairaus amžiaus vaikams: žemas režimas

vaikams nuo 4 metų ir vyresniems bei aukštas

vaikams nuo 7 metų.

Guminė šepetėlio galvutė

Guminė šepetėlio galvutė skirta apsaugoti

jaunus dantis
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Specifikacijos

Režimai

Galios režimai: 2

Pridėti priedai

Rankenėlės: 1 „Sonicare for Kids“

Šepetėlių galvutės: 1 „Sonicare for Kids“

standartinė, 1 „Sonicare for Kids“ maža

Įkroviklis: 1

Dizainas ir apdaila

Spalva: Raudona su 3 keičiamomis

plokštelėmis

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 31 000 šepetėlio judesių per minutę

„Performance“: 75 % veiksmingesnis*

Nauda sveikatai: Sveikiems burnos priežiūros

įpročiams

Laikmatis: „KidTimer“ ir „Quadpacer“

Lengva naudoti

Šepetėlio galvutės sistema: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 3 savaičių**

Akumuliatoriaus indikatoriaus: Lemputė

parodo akumuliatoriaus įkrovą

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas,

Guminė rankenėlė patogiam naudojimui

Ekranas: Apšviestas ekranas

Techniniai duomenys

baterija: Pakartotinai įkraunamas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki

išsikrovusio): Iki 3 savaičių

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

* nei paprastas dantų šepetėlis

* dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną,

naudojant valymo režimą
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