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Sonicare for Kids szczoteczka
soniczna dla dzieci HX6321/04
z aplikacją Bluetooth
Cena

236,00 zł

Producent

Philips Sonicare

Opis produktu
Interaktywna moc soniczna - więcej zabawy i lepsze szczotkowanie
Ciekawy sposób na wyrobienie zdrowych nawyków szczotkowania na całe życie
Wbudowany moduł Bluetooth®
Aplikacja edukacyjna
1 główka szczoteczki 3+
2 tryby czyszczenia
pakiet nalepek
Interaktywna aplikacja sprawia, że szczotkowanie zębów staje się ciekawsze dla dzieci
Aplikacja Philips Sonicare For Kids jest synchronizowana ze szczoteczką soniczną Twojego dziecka, dzięki czemu pomaga mu
podczas zabawy dowiedzieć się więcej o higienie jamy ustnej. Nauczyciel szczotkowania stawia przed dziećmi wyzwania
dotyczące dłuższego i lepszego szczotkowania. Każda sesja rozpoczyna się od wizualizacji z prawidłowymi technikami
szczotkowania, a monitor postępu w aplikacji śledzi ogólną skuteczność. Dzieci uczą się poprzez zabawę, a rodzice mogą
między kontrolami sprawdzić, jakie postępy robią ich pociechy.
KidTimer i KidPacer umożliwiają wyrobienie nawyków prawidłowego szczotkowania na całe życie
W celu wyrobienia prawidłowych nawyków związanych ze szczotkowaniem zębów szczoteczka soniczna Philips Sonicare For
Kids z modułem Bluetooth łączy się z aplikacją i pomaga dzieciom powoli zwiększać czas szczotkowania. Celem jest
osiągnięcie zalecanych przez dentystów dwóch minut. Podczas korzystania z aplikacji dzieci naśladują nauczyciela
szczotkowania, który dokładnie myje wszystkie części jamy ustnej. Nauczyciel szczotkowania zachęca dzieci do przedłużania
czasu spędzanego na szczotkowaniu poszczególnych części. Gdy dzieci zaczynają dłużej szczotkować zęby, Sparkly, który
bardzo lubi mieć czyste zęby, przyznaje im nagrody. To wypełnione zabawą szkolenie pozwala na wyrobienie nawyków
właściwego szczotkowania na całe życie.
Dynamiczny sposób czyszczenia kieruje płyn między zęby
Podczas gdy dzieci uczą się szczotkować zęby, nasza technologia soniczna zajmuje się resztą. Działając w unikatowy,
dynamiczny sposób, szczoteczka soniczna Philips Sonicare delikatnie i skutecznie sięga między zęby oraz czyści linię dziąseł.
Dzięki ponad 500 ruchom na sekundę siła czyszczenia sonicznego wynagradza braki wynikające z konieczności udoskonalenia
techniki szczotkowania przez dzieci. Ta technologia sprawia, że szczoteczka Philips Sonicare For Kids jest o aż do 75%
skuteczniejsza niż manualne szczoteczki. Dzięki temu kolejne kontrolne wizyty u dentystów kończą się pomyślnie.
W skład zestawu wchodzi :
1 rękojeść szczoteczki Philips Sonicare for Kids Connected
1 główka Sonicare for Kids — mała
1 ładowarka
instrukcja obsługi w języku polskim
Zgodność:
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Zgodność z systemem Android
Telefony z systemem Android
Tablety z włączoną funkcją Bluetooth 4.0
Zgodność z systemem iOS
Telefon iPhone 4S lub nowszy
Urządzenie iPad trzeciej generacji lub nowsze
z systemem operacyjnym iOS7
Specyfikacja techniczna szczoteczki:
Szybkość -Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę
Zegar - Smartimer i Quadpacer
Wskaźnik akumulatora - Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora
Rodzaj baterii/akumulatora - Litowo-jonowy
Czas pracy (od pełnego naładowania do wyczerpania) - Nawet do 2 tygodni
Tryby pracy:
2 poziomy intensywności
Niski
Wysoki
Gwarancja: 24 miesiące
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