
Sonisk eltandborste

For Kids

 
Stabil och barnanpassad design

Effektiv plackbortagning

Roliga utbytbara klistermärken

 
HX6311/07

Nya eltandborsten Sonicare for Kids lär barn borsta i 2 minuter

Barnanpassad design, motiverande funktioner & lek

Barn som tidigt får hål i tänderna får sämre tänder som vuxna, visar en studie vid Sahlgrenska akademin vid

Göteborgs universitet.¹ Philips har därför utvecklat en ny generation eltandborstar för barn: Philips Sonicare for

Kids ska med hjälp av fiffiga funktioner, barnanpassad design samt lek få våra små att borsta de rekommenderade

2 minuterna istället för de för barn vanliga 20 sekunderna.

Provides a superior clean

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Tar bort mer plack än en manuell tandborste för barn

Formgiven för att ge rätt tandborstningsvanor

Med KidTimer ökar borstningstiden

Två barnvänliga energilägen som ger en skonsam och effektiv rengöring

Två tillgängliga borsthuvudstorlekar

Design med flera grepp för föräldrar och barn

Tandvårdsspecialister rekommenderar den till sina egna barn

Stabil form

Roliga utbytbara K3-klistermärken för personlig anpassning

Säker för växande leenden

Det gummerade borsthuvudet är utformat för att skydda unga tänder



Sonisk eltandborste HX6311/07

Funktioner

Åldersanpassade borsthuvuden

Den här elektriska Philips Sonicare-

tandborsten har två borsthuvudstorlekar som

är särskilt utformade för att rengöra varsamt

och skydda tänder som växer

KidTimer

För att bidra till att barnen får goda vanor ökar

den här eltandborsten sakta borstningstiden

under en 90-dagarsperiod tills barnen når

tandläkarrekommendationen på 2 minuter och

på ett naturligt sätt får goda vanor.

Energilägen

Med två barnvänliga energilägen ger den här

eltandborsten rätt rengöring för barn i olika

åldrar; ett lågeffektsläge för yngre barn och ett

högeffektsläge för äldre barn.

Klistermärken

Låter barnen göra tandborsten till sin egen.

Maximal plackborttagning

Philips Sonicare For Kids tar bort upp till 75 %

mer plack än en manuell tandborste

Flera grepp tillgängliga

Ergonomiskt utformad så att barnen kan borsta

ordentligt på egen hand

Sonisk teknologi

Med en unik dynamisk rengöring som försiktigt

och effektivt når djupt in mellan tänderna och

längs tandköttskanten.

Rekommenderas av tandvårdsspecialister

91 % av tandvårdsspecialister med barn

föredrar att deras egna barn använder Philips

Sonicare For Kids**

Borsthuvud med gummi

Det gummerade borsthuvudet på den här

eltandborsten har utformats för att vårda

tänder som växer

Stabil form

Med det stabila handtaget kan barnen själva

både ställa ifrån sig den och när den ligger ned

är det lätt att ta på tandkrämen.
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Specifikationer

Effekt

Spänning: 100–240 V

Tekniska specifikationer

Drifttid (full till tom): Upp till 3 veckor**

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Design och finish

Färg: Aqua

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt

knäpps på

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design,

Gummihandtag för enkel användning

Teckenfönster: Belyst skärm

Borstningstid: Upp till 3 veckor**

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 Sonicare For Kids

Laddare: 1

Borsthuvuden: 1 Sonicare For Kids, standard

Klistermärken: 8 anpassningsbara

klistermärken, 2 bonusmärken

Rengöringsprestanda

Hälsofördelar: För hälsosamma

tandvårdsvanor

Prestanda: 75 % mer effektiv *

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Timer: KidTimer och Quadpacer

Lägen

Energilägen: 2

* Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella

tandborstar

* för svåråtkomliga ställen

* ¹ Helén Isaksson: On dental caries and dental erosion in

Swedish young adults. Sahlgrenska akademin,

Göteborgs Universitet, 2013. <br>² Philips Sonicare i

hemundersökningar med amerikanska

tandvårdsspecialister som har barn i åldrarna 4–10.

* **baserat på två borstningar på två minuter per dag

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2023‑05‑18
Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 66052 1

www.philips.com

http://www.philips.com/

