
Escova de dentes elétrica
sónica – dispensador

For Kids

 
Bluetooth® incorporado

Aplicação de aprendizagem

2 cabeças de escova e 8
autocolantes

2 modos

 

HX6392/02

Ligue as crianças a uma vida inteira de hábitos

saudáveis

Uma forma divertida de inspirar melhores escovagens

A nova escova de dentes elétrica Philips Sonicare For Kids com tecnologia sem

fios Bluetooth® e a aplicação de orientação interativa funcionam em conjunto

para ajudar a motivar as crianças a escovarem os dentes de forma independente.

Proporciona uma limpeza superior

Aprendizagem e monitorização

Conectividade Bluetooth®

Desenvolvida a pensar em si

Treinador de escovagem pessoal

Dois tamanhos de cabeças da escova

Dois modos de potência adequados para crianças

Oito autocolantes para o painel frontal

KidPacer

KidTimer

Pega ergonómica e fácil de segurar

Revestimento em borracha

Tecnologia patenteada da escova de dentes Sonicare
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Destaques

Aprendizagem e monitorização

As crianças recebem recompensas e

emblemas para manter a motivação, incluindo

ofertas para manter o "Sparkly", o parceiro de

aprendizagem, feliz e saudável. O painel

separado na aplicação permite aos pais

monitorizar o desempenho e o progresso dos

seus filhos, bem como definir marcos e

incentivos personalizados. Num inquérito, 98%

dos pais afirmou que é mais fácil conseguir

que os filhos escovem durante mais tempo e

melhor*.

Treinador de escovagem pessoal

As crianças navegam na aplicação com a

ajuda do seu parceiro de aprendizagem

"Sparkly", cuja boca funciona como guia visual

de escovagem, ensinando as crianças a

escovarem cuidadosamente cada quadrante da

boca.

Conectividade Bluetooth®

Estabelece ligação através de tecnologia sem

fios Bluetooth® a um dispositivo móvel para

que as crianças possam interagir com a

aplicação de aprendizagem enquanto

escovam. A pega indica à aplicação há quanto

tempo a criança está a escovar os dentes.

Tecnologia sónica

Provoca a penetração do fluido entre os dentes

e ao longo das gengivas para garantir uma

limpeza potente, mas suave.

KidTimer

Aumenta gradualmente o tempo de

escovagem ao longo de 90 dias até alcançar

os dois minutos recomendados pelos dentistas

para que as crianças aprendam a escovar os

dentes durante mais tempo.**

Dois tamanhos de cabeças da escova

Oferecem a opção ideal para todos os tipos de

boca. Os tamanhos padrão e compactos são

adequados e confortáveis para crianças a partir

dos 4 anos.

Dois modos de potência adequados para

crianças

Garanta a quantidade certa de potência com

um modo baixo para crianças mais novas e um

modo elevado para crianças mais velhas.

Oito autocolantes para o painel frontal

Os autocolantes amovíveis permitem que as

crianças tornem a escova de dentes

exclusivamente sua.

KidPacer

O KidPacer encoraja as crianças a escovar a

boca inteira eficazmente durante os 2 minutos

recomendados pelos dentistas.

Pega ergonómica e fácil de segurar

Fácil de manobrar para mãos pequenas de

forma independente e confortável.
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Especificações

Modos

Modos de potência: 2

Itens incluídos

Pegas: 1 pega Sonicare For Kids com Bluetooth

Cabeças de escova: 1 Sonicare for Kids padrão,

1 Sonicare For Kids compacta

Carregador: 1

Autocolantes: 8 autocolantes de

personalização

Design e acabamento

Cor: Aqua

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 62 000 movimentos da

escovagem/min.

Performance: 75% mais eficiente*

Benefícios para a saúde: Para hábitos

saudáveis de higiene oral

Temporizador: KidTimer e Quadpacer

Fácil de utilizar

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de

escova de encaixe fácil

Tempo de escovagem: Até 3 semanas **

Indicador de bateria: A luz indica o estado da

bateria

Visor: Visor iluminado

Pega: Punho em borracha para um

manuseamento simples, Design ergonómico

esguio

Compatibilidade

Compatibilidade iOS: iPhone 4S ou superior,

iPad 3.ª geração ou superior, com o sistema

operacional iOS7

Compatibilidade Android: telemóveis Android,

tablets com Bluetooth 4.0

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tipo de bateria: Iões de lítio

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): até 2 semanas

Potência

Voltagem: 110-220 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

* Em comparação com a utilização de uma escova de

dentes sem a aplicação

* *com base em dois períodos de escovagens de dois

minutos por dia, no modo limpar
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