
 

Laddningsbar sonisk
tandborste

For Kids

HX6381

Uppmuntra hälsosam tandborstning

på egen hand

En borste som hjälper växande leenden

Rengör och skydda växande leenden

Det gummerade borsthuvudet är utformat för att skydda unga tänder

Utformad för att utveckla bättre tandborstningsvanor

Åldersanpassade borsthuvuden för att skydda barnens tänder

Stabil form

Design med flera grepp för föräldrar och barn

Två barnvänliga energilägen som ger en skonsam och effektiv rengöring

Roliga utbytbara framstycken för personlig anpassning

Det finns roliga och engagerande musiktoner till KidPacer

Med KidTimer ökar borstningstiden

ger en överlägsen rengöring

Dynamisk rengöring för in vätska mellan tänderna



Laddningsbar sonisk tandborste HX6381/02

Funktioner

Åldersanpassade borsthuvuden

Två storlekar på borsthuvudena som är specifikt

utformade för skonsam rengöring och för att

skydda tänderna i viktiga utvecklingsstadier

Stabil form

Med det stabila handtaget kan barnen själva

både ställa ifrån sig den och när den ligger ned

är det lätt att ta på tandkrämen.

Flera grepp tillgängliga

Ergonomiskt utformad så att barnen kan borsta

tänderna både på egen hand och tillsammans

med föräldrarna

Patenterad sonisk teknik

Sonicares unika dynamisk rengöring når

försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna

och längs tandköttskanten.

Utbytbara framstycken

Så att barnen kan anpassa utseendet på sin

egen tandborste

KidPacer

Med roliga ljud uppmuntras barnen att borsta

både fram- och baktill i över- och underkäken

KidTimer

Under 90 dagar utökas borstningstiden

långsamt till de två minuter som

rekommenderas av tandläkare

Energilägen

Två barnvänliga energilägen som är anpassade

för olika åldrar och ger en skonsam rengöring

utifrån hur behoven ser ut för olika åldrar. Det

finns ett lägre läge från 4 och uppåt och ett

högre läge från 7 år och uppåt

Borsthuvud med gummi

Det gummerade borsthuvudet är utformat för att

skydda unga tänder
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Specifikationer

Tekniska specifikationer

Batteri: Laddningsbar

Design och finish

Färg: Röd med 3 utbytbara framstycken

Medföljande tillbehör

Laddare: En flerspänningsladdare

Laddarkåpa: En laddarkåpa med

borsthuvudhållare

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt

knäpps på för optimal hygien

Borstningstid: 42 st. 2-minutersborstningar

ELLER 3 veckor

Batteriindikator: Lampan i strömbrytaren

blinkar för att visa när du behöver ladda

Handtag: Ergonomiskt utformat grepp för att

föräldrar och barn ska kunna borsta

tillsammans eller på egen hand

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 31 000 borsttag per minut

Borsthuvuden: Ett kort borsthuvud för åldrarna

4-6 år och ett långt borsthuvd för åldern 7+

Prestanda: Tar bort avsevärt mer plack i

svåråtkomliga områden jämfört med en

manuell barntandborste [Oral-B steg 4] för barn

mellan 7-10 år

Timer: Smarttimer och quadpacer

Lägen: Två barnvänliga energilägen som

anpassar rengöringskraften till olika åldrar

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Effekt

Spänning: Flerspänningsladdare
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