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Oktatási alkalmazás
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2 üzemmód

 

HX6352/42

Interaktív szónikus teljesítmény. Élvezetes,
hatékonyabb fogmosás
Az élethosszig tartó egészséges szokások kialakításának

izgalmas kezdete

Motiválja a gyerekeket, miközben elsajátítják a fogmosási szokásokat. A Philips

Sonicare For Kids Bluetooth-kompatibilis fogkefe kapcsolatban van egy

alkalmazással, amely segítségével a gyerekek hatékonyabban és hosszabb ideig

végzik a fogmosást. A gyerekek élvezettel tanulják meg az élethosszig tartó

technikákat.

Díjnyertes szónikus technológia
Védi a növekvő fogakat

Alkosd meg saját kis szörnyecskédet
A vicces matricák segítségével a gyerekek barátságos szörnyecskékké varázsolhatják

fogkeféjüket

Egyetlen egyszerű üzemmód az alapos tisztításhoz
Mélyreható tisztítást biztosít, akkor is, ha a gyerekek még csak tanulják a fogmosást

Az időzítő biztosítja, hogy a gyerekek 2 percig mossanak fogat
Segít a gyermekeknek a fogorvosok által javasolt ideig fogat mosni



Szónikus elektromos fogkefe HX6352/42

Fénypontok Műszaki adatok
Alkosd meg saját szörnyecskédet

Az egészséges szokásokat könnyebb

megtartani, ha az ember a saját ízlése szerint

alakíthatja azokat. A Make Your Own Monster

kiadásunkkal a gyerekek a fogkefe nyelét

cserélhető matricák segítségével barátságos

szörnyecskékké alakíthatják át. Bármikor új

karakterrel rukkolhatnak elő, amikor csak

akarnak. És most, hogy a fogmosás egy

szörnyecskebaráttal együtt történik, még

könnyebbé válik a gyerekek számára, hogy jól

érezzék magukat, miközben hatékony

fogmosásban részesülnek a Sonicare

technológiája segítségével.

Segít a gyermekeknek a 2 percen át tartó
fogmosásban

A Sonicare For Kids fogkefe segít a

gyermekeknek az ajánlott két perces

fogmosásban, és a szájuk minden területét

lefedi a 2 perces időzítő és a 30 másodperces

ütemező segítségével. Ezzel gyermekeit

egyszerűen és következetesen az egészséges

szokások kialakítására taníthatja.

Mélyreható tisztítás kezdőknek

Legyen biztos abban, hogy gyermeke a lehető

legjobb fogtisztításban részesül, akkor is, ha a

fogmosási technikájuk még fejlődik. A Sonicare

technológia gyengéd pulzáló mozgást használ

a fogak közötti és az íny mentén lévő területek

alapos tisztításához, kompenzálva azokat az

apró hibákat, amelyek akkor fordulnak elő,

amikor a gyermekek még tanulják a fogmosást.

Védi a növekvő fogakat

A fiatal fogaknak különösen gyengéd ápolásra

van szükségük, ezért a Sonicare For Kids

gumírozott kefefejjel rendelkezik. Ez

biztonságosabb és kellemesebb a kis szájak

számára.

Tápellátás
Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok
Működési idő (Telitől üresig): Akár 2 hét

Akkumulátor: Újratölthető

Akkumulátor típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás
Szín: Rózsaszín

Szerviz
Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Kompatibilitás
Android-kompatibilis: Android telefonok,

Bluetooth 4.0-kompatibilis táblagépek

iOS-kompatibilis: iPhone 4S vagy újabb, 3.

generációs iPad vagy újabb, iOS7 operációs

rendszerrel

Egyszerű használat
Fogkefefej rendszer: Könnyen rápattintható

kefefejek

Markolat: Gumi markolat a könnyű fogás

érdekében, Vékony, ergonomikus kialakítás

Kijelző: Világító kijelző

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az

akkumulátor töltöttségi állapotát

Fogmosási idő: Akár 3 hét**

Tartozékok
Töltő: 1

Markolat: 1 csatlakoztatott Sonicare For Kids

Kefefejek: 1 db Sonicare For Kids standard

fogkefe gyermekek számára, 1 Sonicare For

Kids, kompakt

Matricák: 8 matrica a testreszabáshoz

Fogmosási teljesítmény
Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: 75%-kal hatékonyabb*

Egészségügyi előnyök: Az egészséges

szájápolási szokásokért

Időzítő: KidTimer és Quadpacer időzítő

Módok
Üzemmódok: 2

* a felmérésben részt vett szülők arányában,

összehasonlítva a csupán manuális fogkefét

használókkal

* * a manuális fogkefékhez képest

* ** naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve
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