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Technologia soniczna zapewnia maksymalne efekty szczotkowania

Elektryczna szczoteczka do zębów dla dzieci

Philips Sonicare For Kids to elektryczna szczoteczka dla dzieci w wieku od 7 lat, która zapewnia najskuteczniejsze

usuwanie płytki nazębnej. Jest wyposażona w technologię soniczną, specjalne naklejki, które można

spersonalizować, a także narzędzia edukacyjne, dzięki którym poprawne szczotkowanie zębów stanie się

przyjemnym nawykiem na całe życie.

Doskonałe czyszczenie

Dynamiczny sposób czyszczenia Sonicare kieruje płyn między zęby

Usuwa więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów dla dzieci

Kształcenie właściwych nawyków w zakresie szczotkowania zębów

KidTimer pomaga wydłużyć czas czyszczenia zębów

2 przyjazne dzieciom poziomy intensywności umożliwiają delikatne, skuteczne czyszczenie

2 rozmiary końcówek (mała - dla dzieci 3+; standardowa - dla dzieci 7+)

Wygodna konstrukcja dla rodziców i dzieci

Produkt wybierany przez dentystów dla ich własnych dzieci

Antypoślizgowy uchwyt

Atrakcyjne, wymienne naklejki K3 umożliwiają personalizację

Bezpieczeństwo dla dziecięcych zębów

Gumowe wykończenie końcówki zaprojektowano z myślą o ochronie dziecięcych zębów
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Zalety

Końcówki dostosowane do wieku dziecka

Do elektrycznej szczoteczki do zębów Philips

Sonicare dołączane są główki szczoteczki w

dwóch rozmiarach. Zostały one specjalnie

zaprojektowane, aby delikatnie czyścić i

chronić zęby na różnych etapach rozwoju

dziecka.

KidTimer

Aby w naturalny sposób pomóc dzieciom

nabrać właściwych nawyków, elektryczna

szczoteczka powoli zwiększa czas

szczotkowania przez okres 90 dni aż do

osiągnięcia zalecanych przez dentystów 2

minut.

Poziomy intensywności

Dzięki dwóm przyjaznym dzieciom trybom

intensywności szczoteczka wspomaga

prawidłowe mycie zębów w każdym wieku:

wolniejszy tryb jest przeznaczony dla

młodszych dzieci, a szybszy dla dzieci

starszych.

Naklejki

Pozwalają dzieciom nadać szczoteczkom

unikalny wygląd.

Maksymalna skuteczność usuwania płytki

nazębnej

Szczoteczka Philips Sonicare For Kids usuwa

nawet o 75% więcej płytki nazębnej niż zwykła

szczoteczka*

Wygodna konstrukcja

Ergonomiczna konstrukcja pomaga dzieciom

samodzielnie szczotkować zęby

Technologia soniczna

Wyjątkowe, dynamiczne działanie delikatnie i

skutecznie dociera głęboko między zęby i

wzdłuż linii dziąseł.

Produkt wybierany przez dentystów

91% dentystów posiadających dzieci wybiera

dla nich szczoteczki soniczne Philips Sonicare

For Kids**

Gumowe wykończenie końcówki

Gumowe wykończenie końcówki

zaprojektowano z myślą o ochronie

dziecięcych zębów

Antypoślizgowy uchwyt

Solidny uchwyt umożliwia przechowywanie

szczoteczki w pozycji pionowej, a także

nakładanie pasty po położeniu szczoteczki.
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Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Aqua

Moc

Napięcie: 100–240 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: Do 3 tygodni**

Akumulator: Akumulator (wielokrotne

ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja,

Gumowana rączka szczoteczki pozwala na

łatwy i pewny uchwyt

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o

stanie naładowania akumulatora

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę

szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni**

Elementy zestawu

Rączki: 1 Sonicare for Kids

Ładowarka: 1

Końcówka: 1 Sonicare for Kids — standardowa

(7+)

Naklejki: 8 naklejek na rączkę szczoteczki, 2

dodatkowe naklejki

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na

minutę

Korzyści dla zdrowia: Buduje zdrowe nawyki

dbania o higienę jamy ustnej

Wydajność: O 75% większa skuteczność*

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Szczoteczka odmierzy 2 minuty zalecane przez

dentystów, a co 30 sekund zawibruje,

przypominając o przejściu do kolejnej ćwiartki

Tryby

Poziomy intensywności: 2

Pomoc w zakresie oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania: Firma Philips

zapewnia stosowne aktualizacje

oprogramowania przez okres 2 lat od daty

zakupu.

* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła

szczoteczka

* Dociera w trudno dostępne miejsca

* * Szczoteczka soniczna Philips Sonicare według badania

przeprowadzonego wśród amerykańskich lekarzy

dentystów posiadających dzieci w wieku 4–10 lat

* ** w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia

dziennie
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