
 

Sonic elektriskā
zobu birste bērniem

For Kids

 
Iebūvēts Bluetooth®

Apmācības lietotne

2 birstes galviņas un 8 uzlīmes

2 režīmi

 

HX6352/42

Interaktīva skaņas jauda. Lielāka jautrība, labāka

tīrīšana

Aizraujošs veids, kā sākt veselīgus ieradumus

Interesants veids, kā bērniem iemācīt tīrīt zobus. Philips Sonicare For Kids

Bluetooth zobu birste mijiedarbojas ar jautru lietotni, kas palīdz bērniem tīrīt

zobus labāk un pareizi. Bērniem ir interesanti, kamēr viņi apgūst vienmēr aktuālas

tīrīšanas metodes.

Interaktīva jautrība un Philips Sonicare tehnoloģija

Interaktīvā lietotne piesaista bērnus zobu tīrīšanai

98% vecāku apliecina, ka bērni tīra zobus ilgāk un labāk*

Aizraujoši apbalvojumi par veiksmīgu zobu tīrīšanu

Fiksējiet tīrīšanas laiku arī tad, kad neizmantojat lietotni

Radīts, lai palīdzētu izkopt veselīgus ieradumus

KidTimer un KidPacer pareizai zobu tīrīšanai mūža garumā

Jautras savstarpēji maināmas uzlīmes

Multifunkcionāla roktura konstrukcija vecākiem un bērniem

Izcila tīrība un bērnu zobu aizsardzība

Dinamiskā tīrīšana iztīra zobu starpas

Gumijotais birstes uzgalis ir izstrādāts, lai aizsargātu bērnu zobus

Pieejami 2 birstes uzgaļu izmēri

Izvēlas zobārsti saviem bērniem

2 bērniem saudzīgi jaudas režīmi nodrošina saudzīgu un efektīvu tīrīšanu
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Izceltie produkti

Jautrība, apmācība, efektivitāte

Lietotne Philips Sonicare For Kids tiek

sinhronizēta ar bērna Sonic zobu birsti, lai

palīdzētu apgūt mutes kopšanu rotaļu veidā.

Jūsu bērnu zobu tīrīšanas skolotājs izaicina

viņus tīrīt zobus ilgāk un labāk. Katra tīrīšanas

sesija sākas ar skaidriem vizuāliem

norādījumiem par pareizu tīrīšanas tehniku, un

lietotnes norises pārraugs seko līdzi kopējam

tīrīšanas izpildījumam. Bērniem ir jautrs

mācību process, bet vecāki var uzraudzīt, kāds

ir progress.

Interaktīvā Sonicare For Kids

Izmantojot Philips Sonicare For Kids zobu birsti

un lietotni bērni var patstāvīgi uzzināt, kā

pareizi tīrīt zobus. Lietotne tiek sinhronizēta ar

bērna Sonic zobu birsti Bluetooth savienojuma

veidā, lai demonstrētu pareizas tīrīšanas

metodes un sekotu līdzi sniegumam. Bērni var

arī uzzināt, cik labi viņi tīra zobus un saņemt

apbalvojumu par labi paveiktu darbu.

Izglītojoša un efektīva, 98% aptaujāto vecāku

apliecina, ka ir vieglāk pierunāt bērnus tīrīt

zobus ilgāk un labāk. Tas ir jautrs veids, kā

palīdzēt bērniem izkopt veselīgas mutes

kopšanas paradumus visai dzīvei.

Lielāka jautrība, labāki rezultāti

Mūsu Philips Sonicare For Kids zobu birste un

lietotne sniedz jaunu jautrības līmeni zobu

tīrīšanai. Lietotnes galvenais personāžs ir

piemīlīgais Sparkly, kuram ļoti patīk tīri zobi.

Bērni rūpējas par Sparkly, kamēr lietotnes zobu

tīrīšanas skolotājs aicina tīrīt zobus ilgāk un

labāk. Katru reizi, kad zobi ir labi iztīrīti, Sparkly

kļūst priecīgāks un bērni saņem balvas par

veiksmīgām tīrīšanas reizēm. Bērni var atbloķēt

piederumus, lai padarītu Sparkly

izskatu sev tīkamāku, vai arī laimēt pārtiku

Sparkly, kuram patīk ēst veselīgi. Vecāki var

paši izvēlēties lietotnē pieejamās balvas.

Bluetooth savienojums

Izmantojot ar Bluetooth iespēju aprīkoto

Philips Sonicare For Kids zobu birsti, lietotnes

Quadpacer funkcija fiksē tīrīšanas reizes

reāllaikā. Tā nosaka, kad sākas tīrīšanas sesija,

kad tā tiek pauzēta un tiek pabeigta.

Pateicoties iebūvētai atmiņai un laikspiedolam

uz zobu birstes roktura, varat saglabāt

informāciju par līdz 20 tīrīšanas reizēm, kad

neizmantojat lietotni. Nākamajā reizē, kad

izmantojat lietotni un rokturi reizē, informācija

par šīm tīrīšanas reizēm tiek sinhronizēta ar

lietotnes kalendāru. Balvas par veiksmīgām

tīrīšanas reizēm joprojām iespējams saņemt,

un jūsu bērns var viegli redzēt sasniegto

progresu.

KidTimer + KidPacer

Lai veicinātu pareizus zobu tīrīšanas

ieradumus, ar Bluetooth iespēju aprīkotā

Philips Sonicare For Kids elektriskā zobu birste

izveido savienojumu ar lietotni un palīdz

bērniem lēnām palielināt tīrīšanas laiku. Mērķis

ir sasniegt zobārstu ieteiktās divas minūtes.

Kad izmantojat lietotni, bērniem ir jāatdarina

lietotnē redzamais skolotājs, kamēr tas rūpīgi

iztīra katru mutes daļu. Tīrīšanas skolotājs

mudinās bērnus veltīt ilgāku laiku katrai mutes

daļai. Kad bērni sāks tīrīt zobus ilgāk, viņu

apbalvojums būs Sparkly, kurš būs

laimīgs par saviem tīrajiem zobiem. Tā ir jautra

apmācība pareizai zobu tīrīšanai mūža garumā.

Sonic tehnoloģija

Kad bērni iemācās tīrīt, mūsu Sonic

tehnoloģija paveic visu pārējo. Philips Sonicare

elektriskā zobu birste saudzīgi un efektīvi

iesniedzas dziļi starp zobiem un gar smaganu

līniju. Veicot vairāk nekā 500 kustības

sekundē, Sonic tīrīšanas jauda kompensē

tīrīšanas sniegumu, bērniem pakāpeniski

apgūstot pareizu tīrīšanu. Šī tehnoloģija padara

Philips Sonicare For Kids zobu birsti līdz pat

75% efektīvāku par parastajām zobu birstēm,

un vizītes pie zobārsta ir krietni patīkamākas.
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Specifikācijas

Režīmi

Jaudas režīmi: 2

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturis: 1 Sonicare for Kids Connected

Suku uzgaļi: 1 Sonicare for Kids standarts, 1

Sonicare for Kids kompakts

Uzlīmes: 8 pielāgošanas uzlīmes

Lādētājs: 1

Saderība

Android saderība: Android tālruņi, Bluetooth

4.0 iespējoti planšetdatori

iOS saderība: iPhone 4S vai jaunāks, iPad 3

vai jaunāks, ar iOS7 operētājsistēmu

Tīrīšanas veiktspēja

Sniegums: Par 75% efektīvāk*

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Taimeris: KidTimer un Quadpacer

Veselības ieguvumi: Veselīgiem zobu

kopšanas ieradumiem

Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda

baterijas statusu

Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami

birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 3 nedēļām**

Rokturis: Gumijas rokturis ērtai lietošanai,

Plāns ergonomisks dizains

Displejs: Izgaismots displejs

Tehniskā specifikācija:

Baterija: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 2

nedēļām

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Rozā

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

* aptaujātie vecāki, salīdzinot ar zobu birstes

izmantošanu vienatnē

* * nekā parastā zobu birste

* ** katru dienu divas reizes tīrot zobus divas minūtes
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