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Terveemmät lasten hampaat uudella, fiksulla

sähköhammasharjalla

Sähköhammasharja lapsille

Lasten hampaiden harjaamisen oppimiseen tarvitaan paljon motivaatiota.

Sonicare for Kids on sekä hauska että fiksu sähköhammasharja, joka tekee

hauskoja ääniä hampaiden harjauksen aikana. Ääni herättää uteliaisuutta ja kutsuu

leikkimään. Sähköhammasharja on erittäin tehokas ja siinä on pehmeät harjakset,

jotka sopivat lasten herkille ikenille. Harjan materiaali on erityispehmeää, ja kahva

on suunniteltu sopimaan erityisesti lapsen pieneen käteen.

Kehitetty luomaan terveellisiä harjaustottumuksia

KidTimer kannustaa pidentämään harjausaikaa

2 lapsiystävällistä tehoasetusta takaavat hellävaraisen, tehokkaan puhdistuksen

Saatavana 2 harjaspään kokoa

KidPacer soittaa hauskaa, tarttuvaa musiikkia

Hauskat vaihtotarrat hammasharjan mukauttamiseen

Varma ote aina vanhemmille ja lapsille

Hammaslääkärit hankkivat myös omille lapsilleen

Vierimätön muoto

Tehokas puhdistus

Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse

Poistaa enemmän plakkia kuin tavallinen lasten hammasharja

Turvallinen lasten hampaille

Kuminen harjaspää on suunniteltu suojaamaan nuoria hampaita
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Kohokohdat

Ikään sopivat harjaspäät

Tässä Philips Sonicare -sähköhammasharjassa

on kaksi erikokoista harjaspäätä, jotka on

suunniteltu puhdistamaan ja suojaamaan

kasvavia hampaita.

KidPacer

Hauskat äänet kannustavat lasta harjaamaan

suuta tehokkaasti kahden minuutin ajan, kuten

hammaslääkärit suosittelevat.

KidTimer

Sähköhammasharja helpottaa terveellisen

rutiinin löytämistä: se pidentää harjausaikaa

vähitellen 90 päivän ajan, kunnes

hammaslääkärien suosittelema kaksi minuuttia

tulee täyteen.

Tehoasetukset

Kaksi lapsiystävällistä harjaustilaa takaavat

hellävaraisen ja tehokkaan puhdistuksen

kaikenikäisille lapsille. Hitaampi tila sopii

pienille ja nopeampi tila isommille lapsille.

Tarrat

Tarrojen avulla lapsi voi vaikuttaa

hammasharjansa ulkonäköön.

Poistaa paremmin plakkia

Philips Sonicare For Kids poistaa 75 %

enemmän plakkia kuin tavallinen

hammasharja*

Varma ote aina

Ergonomisesti muotoiltu siten, että lapsen on

helppo harjata hampaat itse

Sonic-tekniikka

Ainutlaatuinen dynaaminen toiminta

puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti

hammasvälit ja ienrajan.

Hammaslääkärien suosittelema

91 % hammashoidon ammattilaisista hankkii

Philips Sonicare For Kids -hammasharjan

omille lapsilleen**

Kuminen harjaspää

Sähköhammasharjan kuminen harjaspää

suojaa kasvavia hampaita
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Tekniset tiedot

Harjaustilat

Tehoasetukset: 2

Pakkauksen sisältö

Rungot: 1 Sonicare For Kids

Harjaspäät: 1 Sonicare For Kids, normaali koko

Laturi: 1

Tarrat: 8 koristetarraa, 2 lisätarraa

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Aqua

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 31 000 harjausliikettä

minuutissa

Suorituskyky: 75 % tehokkaampi*

Terveysedut: Suun hyvinvointiin

Ajastin: KidTimer ja Quadpacer

Helppokäyttöinen

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Harjausaika: Jopa 3 viikkoa**

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun

tilan

Runko: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite,

Helposti käsiteltävä kumikahva

Näyttö: Valaistu näyttö

Tekniset tiedot

Akku: ladattava

Akun tyyppi: Litiumioni

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 3

viikkoa**

Virta

Jännite: 110-220 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* verrattuna tavalliseen hammasharjaan

* Hankalia alueita varten

* *Philips Sonicare -tutkimus yhdysvaltalaisten

hammashoidon ammattilaisten parissa, joilla on 4–10-

vuotiaita lapsia.

* **perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin

harjauskertaan.
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