Sonična električna
zobna ščetka
For Kids
Vgrajena povezava Bluetooth®
Aplikacija za učenje
2 glavi ščetke in 8 nalepk
2 načina

HX6352/42

Interaktivna sonična moč. Zabavnejše in
učinkovitejše ščetkanje
Dober začetek za zdrave življenjske navade
Spodbujajte otroke pri učenju ščetkanja zob. Zobna ščetka Philips Sonicare For
Kids s povezavo Bluetooth in zabavno aplikacijo zagotavlja, da otroci zobe
ščetkajo bolje in dlje. Otroci se zabavajo pri učenju tehnik, ki jih bodo uporabljali
vse življenje.
Award-winning Sonic technology
Ščiti zobe v ključni stopnji razvoja
Make your own friendly monster
Otroci z zabavnimi nalepkami spremenijo zobno ščetko v prijatelja
One easy mode for a thorough clean
Zagotavlja globinsko čiščenje, tudi ko se otroci učijo
Timer ensures kids brush for 2 mins
Pomaga otrokom, da si zobe ščetkajo toliko časa, kot priporočajo zdravniki

Sonična električna zobna ščetka

HX6352/42

Značilnosti

Speciﬁkacije

Izdelaj lastno pošast

minutnega časovnika in 30-sekundnega
intervala. Je enostaven način za dosledno
učenje otrok, ki pomaga razviti zdrave navade.
Globinsko čiščenje za začetnike

Ohranjanje zdravih navad je lažje, če jim lahko
dodate lasten pečat. Otroci lahko z izmenljivimi
nalepkami ročaj ščetke posebne
izdaje Make Your Own Monster spremenijo v
prijazno pošast. Kadarkoli lahko ustvarijo nov
lik. Otroci se bodo tako med učinkovitim
čiščenjem s ščetko Sonicare še lažje zabavali,
saj jih pri tem spremlja prijatelj v obliki pošasti.
Pomaga otrokom, da si zobe ščetkajo
2 minuti

Tehnične speciﬁkacije
Baterija: Za polnjenje
Čas delovanja (od polne do prazne): Do 2
tedna
Vrsta baterije: Litij-ionska
Zasnova in izdelava
Barva: Rožnata

Otrokom zagotavlja najboljše možno čiščenje,
tudi ko se njihova tehnika še razvija.
Tehnologija Sonicare z nežnim puliziranjem
poskrbi za čiščenje globoko med zobmi in ob
dlesni ter tako kompenzira manjše napakice
otrok, ki se še učijo prave tehnike.
Ščiti zobe v ključni stopnji razvoja

Ščetka Sonicare for Kids pomaga otrokom, da
si zobe ščetkajo priporočeni dve minuti in
očistijo vsa področja ust s pomočjo 2-

Napajanje
Napetost: 110–220 V

Servis
Garancija: 2-letna omejena garancija
Združljivost
Podpora za Android: Telefoni Android,
Tablični računalniki s povezavo Bluetooth 4.0
Podpora za iOS: iPhone 4S ali novejši, iPad 3.
generacije ali novejši, z operacijskim
sistemom iOS7
Enostavna uporaba
Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje
baterije
Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive
glave ščetke
Ročaj: Gumijasti ročaj za enostavno uporabo,
Tanka ergonomska zasnova
Čas ščetkanja: Do 3 tedne**
Mladi zobje potrebujejo še posebej nežno
nego, zaradi česar ima ščetka Sonicare for Kids
gumirano glavo. Ta je varnejša in prijetnejša za
otroška usta.

Priloženi predmeti
Ročaj: 1 x ročaj Sonicare for Kids s povezavo
Bluetooth
Polnilnik: 1
Glave ščetke: 1 x standardna Sonicare for Kids,
1 x kompaktna Sonicare for Kids
Nalepke: 8 nalepk za uporabo po meri
Učinkovitost čiščenja
Hitrost: Do 62.000 gibov ščetke/min
Zmogljivost: 75 % višja učinkovitost*
Pozitivni vplivi na zdravje: Za zdravo ustno
nego
Časovnik: KidTimer in Quadpacer
Načini
Načini ščetkanja: 2
Podpora za programsko opremo
Posodobitve programske opreme: Družba
Philips nudi ustrezne posodobitve programske
opreme v obdobju 2 let od datuma nakupa.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Speciﬁkacije se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
Blagovne znamke so v lasti podjetja
Koninklijke Philips N.V. ali drugih
lastnikov.

Datum izdaje 2022‑09‑12
Različica: 9.9.1

www.philips.com

* staršev v raziskavi v primerjavi z uporabo samo zobne
ščetke
* *kot ročna zobna ščetka
* ** pri dveh dveminutnih ščetkanjih dnevno

