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Potência sónica maximiza a rotina da sua criança

Escova de dentes elétrica para crianças

A Philips Sonicare For Kids é uma escova de dentes elétrica para crianças com idade igual ou superior a 7 anos.

Oferece remoção máxima da placa bacteriana, tecnologia sónica, autocolantes personalizáveis e ferramentas

educativas para ajudar a tornar a escovagem correta num momento divertido para toda a vida.

Provides a superior clean

A ação de limpeza dinâmica da Sonicare melhora a passagem do fluido entre os dentes

Elimina mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual para crianças

Concebida para ajudar a criar hábitos de escovagem adequados

O KidTimer ajuda a aumentar o tempo de escovagem

2 modos de potência adequados para crianças possibilitam uma limpeza suave e eficiente

2 tamanhos de cabeças de escova disponíveis

Design multi-aderente para pais e crianças

Preferido pelos profissionais da saúde oral para os seus próprios filhos

Formato anti-rolamento

Autocolantes K3 amovíveis divertidos para personalização

Seguro para sorrisos em crescimento

A cabeça de escova em borracha foi concebida para proteger os dentes jovens
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Destaques

Cabeças de escova adequadas à idade

Esta escova de dentes elétrica Philips Sonicare

tem dois tamanhos de cabeça que foram

especificamente concebidos para limpar

suavemente e proteger os dentes enquanto as

crianças crescem

KidTimer

Para facilitar a adaptação das crianças a uma

rotina adequada, esta escova de dentes

elétrica aumenta lentamente o tempo de

escovagem ao longo de mais de 90 dias até

alcançar os 2 minutos recomendados pelos

dentistas para ajudar a criar hábitos saudáveis

de forma natural.

Modos de potência

Com dois modos de potência adequados para

crianças, esta escova de dentes elétrica

oferece uma limpeza apropriada para várias

idades; um modo baixo para crianças mais

novas e modo elevado para crianças mais

crescidas.

Autocolantes

Permite que as crianças tornem a sua escova

exclusivamente sua.

Remoção máxima da placa bacteriana

A Philips Sonicare For Kids remove até 75%

mais de placa bacteriana do que escovas de

dentes manuais*

Design multi-aderente

Concebida ergonomicamente para ajudar as

crianças a escovar correctamente os seus

dentes de forma autónoma

Tecnologia sónica

Com uma ação dinâmica exclusiva que alcança

profundamente entre os dentes e ao longo da

linha das gengivas, de forma delicada e eficaz.

Preferido pelos profissionais da saúde oral

91% dos pais que são profissionais da saúde

oral prefere a Philips Sonicare For Kids para os

seus próprios filhos**

Cabeça de escova em borracha

A cabeça da escova revestida a borracha desta

escova de dentes elétrica foi concebida para

ajudar a proteger os dentes em crescimento

Formato anti-rolamento

Design de punho resistente permite que as

crianças guardem a escova na vertical e que

apliquem pasta com a escova pousada.
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Especificações

Potência

Voltagem: 100-240 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): Até 3 semanas **

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Aqua

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Pega: Design ergonómico esguio, Punho em

borracha para um manuseamento simples

Indicador de bateria: A luz indica o estado da

bateria

Visor: Visor iluminado

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de

escova de encaixe fácil

Tempo de escovagem: Até 3 semanas **

Itens incluídos

Carregador: 1

Pegas: 1 Sonicare For Kids

Cabeças de escova: 1 Sonicare for Kids padrão

Autocolantes: 8 autocolantes de

personalização, 2 autocolantes de bónus

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

Modos

Modos de potência: 2

* Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma

escova de dentes manual

* Em áreas mais difíceis de alcançar

* * Philips Sonicare numa pesquisa doméstica aos

profissionais de saúde oral dos EUA com crianças com

idades entre 4 e 10 anos

* **com base em dois períodos de escovagens de dois

minutos por dia
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