Philips Sonicare For Kids
Sonische, elektrische
tandenborstel - Trial

Ingebouwde Bluetooth®
Coaching-app
1 opzetborstel en 8 stickers
2 poetsstanden

HX6361/02

Breng kinderen gezonde, blijvende gewoontes bij
Een leuke manier om kinderen beter te leren poetsen
De nieuwe elektrische Philips Sonicare For Kids-tandenborstel met draadloze
Bluetooth®-technologie en de interactieve coaching-app motiveren kinderen om
zelfstandig te poetsen.
Ontworpen voor u
• Acht stickers voor de frontjes
• Ergonomische easy-grip handgreep
• KidPacer
• KidTimer
• Persoonlijke poetscoach
• Rubberen beschermlaag
• Gepatenteerde Sonicare-tandenborsteltechnologie
• Opzetborstels in twee verschillende maten
• Twee kindvriendelijke snelheden
Superieure reiniging
• Bluetooth®-connectiviteit
• Trainen en volgen

HX6361/02

Sonische, elektrische tandenborstel - Trial

Ingebouwde Bluetooth® Coaching-app, 1 opzetborstel en 8 stickers, 2 poetsstanden

Kenmerken
Trainen en volgen

kinderen de coaching-app kunnen gebruiken
terwijl ze poetsen. Het handvat geeft aan hoe
lang het kind de tanden poetst.

Twee kindvriendelijke snelheden

Sonische technologie

Kinderen ontvangen ter motivatie beloningen
en badges, waaronder cadeautjes om hun
trainingspartner Sparkly gezond en blij te
houden. Via een afzonderlijk dashboard in de
app kunnen ouders de prestaties en voortgang
van hun kind controleren, en eigen mijlpalen en
prikkels instellen. In een enquête gaf 98% van
de ouders aan dat het gemakkelijker is om hun
kind langer en beter te laten poetsen*.

Geef ze precies de juiste hoeveelheid stroom lage stand voor jongere kinderen en hoge
stand voor oudere kinderen.
Spoelt vloeistof tussen de tanden en langs het
tandvlees voor een zachte, maar zeer grondige
reiniging.

Acht stickers voor de frontjes

KidTimer

Persoonlijke poetscoach

Met verwisselbare stickers kunnen kinderen
hun eigen unieke tandenborstel maken.
KidPacer

Kinderen navigeren in de app met behulp van
hun trainingspartner 'Sparkly'. Zijn mond
fungeert als een visuele poetsgids en hij leert
kinderen om elk kwadrant van het gebit
grondig te poetsen.

Binnen 90 dagen wordt de poetstijd langzaam
opgevoerd tot de door tandartsen aanbevolen
twee minuten, om kinderen aan te leren langer
te poetsen.**
Opzetborstels in twee verschillende
maten

Bluetooth®-connectiviteit

Verbinding via Bluetooth® draadloze
technologie met een mobiel apparaat, zodat

KidPacer helpt kinderen om hun hele gebit
effectief te poetsen tijdens de 2 minuten die
door tandartsen wordt aanbevolen.

Ga voor de perfecte keuze voor elke mond.
Standaard en compacte formaten voor
kinderen van 4 en ouder.
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Specificaties
Ontwerp en afwerking
• Kleur: Aqua

Vermogen

• Spanning: 110-220 V

Technische specificaties

• Batterij: Oplaadbaar
• Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): Tot
2 weken
• Batterijtype: Lithium-ion

• Handvat: Rubberen handgreep voor eenvoudig
gebruik, Slank, ergonomisch design
• Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk
opklikbare opzetborstels
• Display: Verlicht display
• Poetstijd: Maximaal 3 weken**

Meegeleverde artikelen

• Garantie: 2 jaar beperkte garantie

• Docking station: 1
• Handvatten: 1 Sonicare For Kids met handvat met
Bluetooth
• Opzetborstels: 1 Sonicare for Kidscompactborstel
• Stickers: 8 stickers voor een eigen look

Compatibiliteit

Reinigingsprestaties

Service

• Compatibiliteit met Android: Android-telefoons,
Tablets met Bluetooth 4.0
• Compatibel met iOS: iPhone 4S of hoger, iPad 3e
generatie of hoger, met iOS7-besturingssysteem

Gebruiksgemak

• Batterij-indicator: Het lampje geeft de
batterijstatus aan

• Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min
• Prestaties: 75% effectiever*
• Gezondheidsvoordelen: Voor een gezonde
mondverzorgingsroutine
• Timer: KidTimer en Quadpacer

Poetsstanden

• Poetsstanden: 2
•
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* Vergeleken met een tandenborstel zonder de app
* *gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de
Clean-poetsstand

