Sonisk eltandborste
For Kids
Inbyggd Bluetooth®
Instruktionsapp
2 borsthuvuden och 8
klistermärken
2 lägen

Interaktiv sonisk kraft. Roligare, bättre borstning
En spännande start på hälsosamma vanor för livet
HX6352/42

Låt barnen vara aktiva när de ska lära sig att borsta. Med Philips Sonicare For Kids
Bluetooth-aktiverade tandborste kan du använda en rolig app för att borsta bättre
och längre. Barnen har roligt samtidigt som de lär sig bra teknik.
Prisbelönt sonisk teknik
Skyddar tänder som växer
Skapa ditt eget vänliga monster
Roliga klistermärken hjälper barn att göra tandborsten till en vän
Ett enkelt läge för en noggrann rengöring
Ger en grundlig rengöring, även när barnen håller på att lära sig
En timer ser till att barn borstar i två minuter
Hjälper barnen att borsta så länge som tandläkare rekommenderar

Sonisk eltandborste

HX6352/42

Funktioner

Speciﬁkationer

Skapa ditt eget monster

En grundlig rengöring för nybörjare

Det är lättare att fortsätta med hälsosamma
vanor när du kan sätta din egen prägel på dem.
Med vår Skapa ditt eget monster-utgåva kan
barnen förvandla tandborsthandtaget till ett
vänligt monster med utbytbara klistermärken.
De kan hitta på en ny karaktär när de vill. Och
nu när tandborstningen levereras med en
monstervän blir det ännu enklare för barnen att
ha kul och samtidigt få en eﬀektiv Sonicarerengöring.

Tänk på att barnet får bästa möjliga rengöring,
även medan hen utvecklar sin teknik. Sonicaretekniken använder en varsam pulserande
funktion för att rengöra djupt mellan tänderna
och längs tandköttskanten, och kompenserar
för de små missar som uppstår när barnen
fortfarande lär sig.
Skyddar tänder som växer

Hjälper barn att borsta i två minuter

Sonicare for Kids hjälper barn att borsta i de
rekommenderade två minuterna och täcker alla
delar av munnen med en tvåminuterstimer och
30-sekundersintervaller. Det är ett enkelt sätt
att konsekvent vägleda barnen så att de kan
skapa hälsosamma vanor.

För unga tänder krävs extra skonsam rengöring,
vilket är anledningen till att Sonicare for Kids
levereras med ett gummerat borsthuvud. Det är
säkrare och känns även trevligare för små
munnar.

Lägen
Energilägen: 2
Medföljande tillbehör
Handtag: 1 Sonicare for Kids, ansluten
Borsthuvuden: 1 Sonicare For Kids, standard, 1
Sonicare For Kids, kompakt
Klistermärken: 8 anpassningsbara
klistermärken
Laddare: 1
Kompatibilitet
Kompatibilitet med Android: Androidtelefoner, Bluetooth 4.0-aktiverade surfplattor
iOS-kompatibilitet: iPhone 4S eller högre, 3:e
generationens iPad eller högre, med
operativsystemet iOS7
Rengöringsprestanda
Prestanda: 75 % mer eﬀektiv *
Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min
Timer: KidTimer och Quadpacer
Hälsofördelar: För hälsosamma
tandvårdsvanor
Lättanvänd
Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen
Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt
knäpps på
Borstningstid: Upp till 3 veckor**
Handtag: Gummihandtag för enkel
användning, Tunn, ergonomisk design
Teckenfönster: Belyst skärm
Tekniska speciﬁkationer
batteri: Laddningsbar
Drifttid (full till tom): Upp till 2 veckor
Batterityp: Litiumjon
Design och ﬁnish
Färg: Rosa
Service
Garanti: 2 års begränsad garanti
Eﬀekt
Spänning: 110–220 V
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* av de föräldrar som tillfrågades jämfört med att bara
använda tandborste
* *än med en vanlig tandborste
* **baserat på två borstningar på två minuter per dag

