Philips Sonicare For Kids
Elektrická sonická zubná
kefka
Zabudovaná technológia
Bluetooth®
Aplikácia s technikami čistenia
zubov
2 kefkové nadstavce a 8 nálepiek
2 režimy

Interaktívna sonická sila pre viac zábavy a lepšie čistenie
Vzrušujúci začiatok zdravých návykov na celý život
Upútajte pozornosť detí, kým sa učia, ako si čistiť zuby. Zubná kefka Philips Sonicare For Kids
s podporou technológie Bluetooth komunikuje so zábavnou aplikáciou, ktorá motivuje deti k lepšiemu
a dlhšiemu čisteniu. Vďaka tejto hravej forme sa deti naučia techniky čistenia, ktoré si zapamätajú na celý
život.
Award-winning Sonic technology
• Chráni rastúce zuby
Make your own friendly monster
• Zábavné nálepky pomáhajú deťom skamarátiť sa zubnou kefkou

HX6352/42

One easy mode for a thorough clean
• Poskytuje hĺbkové čistenie, aj keď sa deti učia
Timer ensures kids brush for 2 mins
• Pomáha deťom čistiť si zuby v čase, ktorý odporúča zubný lekár

HX6352/42

Elektrická sonická zubná kefka

Zabudovaná technológia Bluetooth® Aplikácia s technikami čistenia zubov, 2 kefkové nadstavce a 8 nálepiek,
2 režimy

Hlavné prvky
Vytvorte si vlastnú príšerku

Technické údaje

časovača. Je to jednoduchý spôsob, ako dôsledne
naučiť svoje deti, aby si osvojili zdravé návyky.

Príkon

Hĺbkové čistenie pre začiatočníkov

Technické špecifikácie

• Napätie: 110 – 220 V
• Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné
vybitie): Až 2 týždne
• Batéria: Nabíjateľná
• Typ batérie: Lítium-iónová

Dizajn a povrchová úprava
• Farba: Ružová

Servis

Je jednoduchšie udržať si zdravé návyky, keď si ich
môžete upraviť podľa seba. Naša edícia „Vytvor si
vlastnú príšerku“ umožňuje deťom pomocou
vymeniteľných nálepiek premeniť rukoväť zubnej
kefky na priateľskú príšerku. Môžu si vymyslieť novú
postavu, kedykoľvek sa im zachce. Teraz, keď kefku
dodávame s príšerkou, je pre vaše deti ešte
jednoduchšie zabaviť sa a zároveň si efektívne
vyčistiť zuby pomocou kefky Sonicare.

Vedzte, že vaše dieťa dostáva tú najlepšiu možnosť
na čistenie, aj keď sa jeho technika vyvíja.
Technológia Sonicare využíva jemné pulzovanie na
čistenie hlboko medzi zubami a pozdĺž línie ďasien,
čím kompenzuje malé chyby, ktoré sa stávajú, keď sa
deti ešte len učia.

Pomáha deťom čistiť si zuby 2 minúty

Chráni rastúce zuby

• Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Kompatibilita

• Kompatibilita so systémom Android: Telefóny so
systémom Android, Tablety s podporou
technológie Bluetooth 4.0
• Kompatibilita so systémom iOS: iPhone 4S alebo
novší, iPad 3. generácie alebo novší, s operačným
systémom iOS7

Jednoduché použitie

• Telo: Gumená rukoväť na pohodlnú manipuláciu,
Štíhly ergonomický tvar
• Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje
úroveň nabitia batérie
• Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce s
jednoduchým nadsadením
• Displej: Podsvietený displej
• Čas čistenia: Až 3 týždne**

Pribalené príslušenstvo

Kefka Sonicare for Kids (pre deti) pomáha deťom
čistiť si zuby v odporúčanom dvojminútovom
intervale a pokryť všetky oblasti ústnej dutiny
pomocou 2-minútového a 30-sekundového

Malé zuby potrebujú mimoriadne šetrnú
starostlivosť, preto sa kefka Sonicare for Kids (pre
deti) dodáva s pogumovanou hlavicou kefky. Je
bezpečnejšia a pre malé ústa aj príjemnejšia.

• Kefkové nástavce: 1 kefkový nástavec Philips
Sonicare For Kids Standard, 1 kompaktný kefkový
nástavec Sonicare for Kids
• Telo: 1 rukoväť Sonicare for Kids s podporou
technológie Bluetooth
• Nabíjacia jednotka: 1
• Nálepky: 8 nálepiek na prispôsobenie kefky

Výsledky čistenia

• Prínosy pre zdravie: Podporuje zdravé návyky
v starostlivosti o ústnu hygienu
• Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za minútu
• Výkon: o 75 % účinnejšia*
• Časovač: Časovače KidTimer a Quadpacer

Režimy

• Režimy výkonu: 2

Softvérová podpora

• Aktualizácie softvéru: Spoločnosť Philips ponúka
príslušné aktualizácie softvéru po dobu 2 rokov od
dátumu zakúpenia.
•
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* rodičov zúčastnených v prieskume v porovnaní s používaním
samotnej zubnej kefky
* *v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
* ** pri dvoch dvojminútových čisteniach denne

