
 

Escova de dentes
sónica recarregável

For Kids

 

2 modos

 

HX6381

Encoraje uma escovagem

saudável e autónoma

Uma escova que apoia sorrisos em crescimento

Limpa e protege sorrisos em crescimento

A cabeça de escova em borracha foi concebida para proteger os dentes jovens

Concebida para desenvolver melhores hábitos de escovagem

Cabeças de escova adequadas à idade para proteger os dentes das crianças

Formato anti-rolamento

Design multi-aderente para pais e crianças

2 modos de potência adequados para crianças possibilitam uma limpeza suave e

eficiente

Painéis amovíveis divertidos para personalização

O KidPacer proporciona diversão e sons musicais cativantes

O KidTimer ajuda a aumentar o tempo de escovagem

Proporciona uma limpeza superior

A acção de limpeza dinâmica provoca a penetração do fluído entre os dentes
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Destaques

Cabeças de escova adequadas à idade

Esta escova de dentes eléctrica Philips

Sonicare tem 2 tamanhos de cabeça que foram

especificamente concebidas para limpar

suavemente e proteger os dentes em etapas-

chave do desenvolvimento

Formato anti-rolamento

Design de punho resistente permite que as

crianças guardem a escova na vertical e que

apliquem pasta com a escova pousada.

Design multi-aderente

Design ergonómico para permite que os pais e

os filhos escovem os dentes em conjunto ou

autonomamente

Tecnologia sónica patenteada

A acção dinâmica exclusiva da Sonicare

alcança profundamente entre os dentes e ao

longo da linha das gengivas, de forma

delicada e eficaz.

Painéis amovíveis

Permite que as crianças personalizem a sua

escova de dentes

KidPacer

Sons divertidos encorajam os miúdos a escovar

os dentes da frente e de trás, de cima e de

baixo

KidTimer

Aumenta lentamente o tempo de escovagem

durante 90 dias, até alcançar o período de 2

minutos recomendado pelos dentistas

Modos de potência

2 modos de potência adequados para crianças

adaptam-se a diferentes idades

proporcionando uma limpeza suave ideal para

diferentes idades. Existe um modo lento para

crianças a partir dos 4 anos e um modo rápido

para crianças a partir dos 7 anos

Cabeça de escova em borracha

A cabeça de escova em borracha foi concebida

para proteger os dentes jovens
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Especificações

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Design e acabamento

Cor: Vermelha com 3 painéis amovíveis

Itens incluídos

Carregador: 1 carregador multitensão

Cobertura de carregador: 1 cobertura de

carregador com suporte para a cabeça de

escova

Fácil de utilizar

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de

escova de encaixe fácil para higiene perfeita

Tempo de escovagem: 42 escovagens de 2

minutos OU 3 semanas

Indicador de bateria: Luz no botão de

alimentação fica intermitente para indicar

quando deve carregar

Pega: Design de pega ergonómica para

permitir uma escovagem conjunta de pais e

filhos ou uma escovagem autónoma das

crianças

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 31 000 rotações por minuto

Cabeças de escova: 1 cabeça de escova

pequena para crianças dos 4 aos 6 anos de

idade e 1 cabeça de escova grande para

crianças com idades superiores a 7 anos

Desempenho: Remove significativamente mais

placa em áreas difíceis de alcançar do que

uma escova manual para crianças [Oral-B

Stages 4] em crianças dos 7 aos 10 anos de

idade

Temporizador: Smartimer e Quadpacer

Modos: 2 Modos de potência adequados para

crianças adaptam a potência da limpeza às

diferentes idades

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Alimentação

Voltagem: Carregador multitensão
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