
 

Periuţă de dinţi
sonică reîncărcabilă

For Kids

 

2 moduri

2 capete de periere

 

HX6381/02

Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos

Periuţă de dinţi electrică pentru copii

Periuţa de dinţi electrică Philips Sonicare susţine zâmbetele în creştere

Curăţă şi protejează zâmbetele în creştere

Capul de periere cauciucat este conceput pentru protejarea dinţilor tineri

Conceput pentru a dezvolta obiceiuri de periaj mai sănătoase

Capete de periere adecvate pentru vârstă pentru protecţia dinţilor copiilor

Formă antialunecare

Model cu prindere multiplă pentru părinţi şi copii

2 moduri de putere uşor de utilizat oferă o curăţare delicată şi eficientă

Panouri interschimbabile distractive pentru personalizare

KidPacer furnizează tonuri muzicale distractive şi antrenante

KidTimer ajută la mărirea duratei de periere

Asigură o curăţare superioară

Acţiunea de curăţare dinamică Sonicare det. fluidele să pătrundă între dinţi



Periuţă de dinţi sonică reîncărcabilă HX6381/02

Repere

Capete de periere adecvate pentru vârstă

Această periuţă de dinţi electrică Philips

Sonicare are 2 dimensiuni ale capului de

periere concepute special pentru a curăţa

delicat şi a proteja dinţii în etapele de

dezvoltare cheie

Formă antialunecare

Designul robust al mânerelor permite copiilor

să o depoziteze în poziţie verticală şi să aplice

pasta de dinţi cu periuţa în poziţie orizontală.

Design cu prindere multiplă

Conceput ergonomic pentru a permite părinţilor

şi copiilor să îşi perieze dinţii împreună sau

separat

Tehnologie sonică patentată

Acţiunea dinamică unică a periuţei de dinţi

Sonicare de la Philips ajunge delicat şi eficient

adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.

Panouri interschimbabile

Permite copiilor să îşi personalizeze periuţa de

dinţi

KidPacer

Sunetele distractive încurajează copiii să îşi

perieze partea frontală şi cea din spatele

dinţilor de sus şi de jos

KidTimer

Măreşte durata de periere treptat în 90 de zile,

îndreptându-se către durata de 2 minute

recomandată de stomatolog.

Moduri putere

2 moduri de putere uşor de utilizat se

adaptează diferitelor vârste oferind o curăţare

delicată, ideală pentru mai multe vârste. Există

un mod scăzut pentru vârste de la 4 ani în sus

şi modul ridicat pentru vârste de la 7 ani în sus

Cap de periere cauciucat

Capul de periere cauciucat este conceput

pentru protejarea dinţilor tineri
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Specificaţii

Moduri

Moduri putere: 2

Articole incluse

Mânere: 1 Sonicare for Kids

Capete de periere: 1 Sonicare for Kids

standard, 1 Sonicare for Kids compact

Încărcător: 1

Design şi finisare

Culoare: Roşu cu 3 panouri interschimbabile

Performanţă de curăţare

Viteză: Până la 31.000 de mişcări de periere

pe minut

Performanţă: 75% mai eficient*

Beneficii pentru sănătate: Pentru obiceiuri de

îngrijire orală sănătoase

Cronometru: KidTimer şi Quadpacer

Uşor de utilizat

Sistem capete de periere: Capete de periere

cu aplicare rapidă

Timp de periere: Până la 3 săptămâni**

Indicator baterie: Ledul arată starea bateriei.

Mâner: Design plat, ergonomic, Mâner din

cauciuc pentru manevrare uşoară

Afişaj: Afişaj iluminat

Specificaţii tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Durată de funcţionare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 3 săptămâni

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Service

Garanţie: Garanţie limitată 2 ani

* faţă de o periuţă manuală

* pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul

standard
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