
Компактни глави за

звукова четка за зъби

For Kids

 

опаковка - 2 бр.

 
HX6032

Почистване, подходящо за деца
Глави за четки за зъби Sonicare за деца на възраст 4-6 години

Компактните глави за електрическата четка за зъби Philips Sonicare HX6032/05 са специално

разработени за деца на възраст 4-6 години. Главите на четките почистват младите зъбки

обстойно и внимателно.

Усещане за пълно почистване на устата

Дизайнът на главата увеличава до максимум ефекта от звуковите вибрации

Проектирано за детската уста

Гумено покритие за по-безопасно и нежно почистване

Меки косъмчета за нежно почистване

Главите с размер за деца са подходящи за устата на вашето дете



Компактни глави за звукова четка за зъби HX6032/05

Акценти Спецификации

Най-добър резултат при почистване

Проектирани с грижа и прецизност, резервните глави

за четка Philips Sonicare, в съчетание със звуковите

вибрации и гъвкавите режими на работа, ви

гарантират пълно почистване.

Гумено покритие

Косъмчетата на тази електрическа четка за зъби

Philips Sonicare имат гумиран край, който предпазва

детските зъбки

Меки косъмчета

Меки косъмчета за нежно почистване, предпазващи

детската уста

Глави с размер за деца

Двата размера глави за четки за зъби допълват двете

скорости на работа за деца на възраст 4-6 години и

7+

 

Лесна употреба

Подходяща за следните модели: Sonicare for Kids

Технически данни

Време на работа: За оптимални резултати е

препоръчително да сменяте главата на четката на

всеки три месеца.

Дизайн и покритие

Материал на главата за четка: Без бисфенол-A

Цвят (цветове): Червено и синьо

Тегло и размери

Размери на опаковката на главите за четка: 21,6 в. x

7,0 ш. x 2,2 д. см

Тегло на опаковката на главите за четка: 0,038 кг

Включени в комплекта

Хигиенично капаче за пътуване: 2 бр.

Аксесоари

Глава на четка: 2
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