
 

 

Sonicare на Philips For 
Kids
Електрическа звукова 
четка за зъби

2 режима
1 глава за четка
8 лепенки
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ектрическа четка за зъби за деца
ilips Sonicare For Kids е електрическа четка за зъби за деца на възраст над 4 години. Тя 

игурява максимално премахване на плаката, звукова технология, персонализируеми лепенки и 

разователни инструменти, които да направят правилното четкане забавно за цял живот.

Създадена да помага за изграждането на навици за правилно четкане
• KidTimer помага за увеличаване на времето за миене
• Двата режима на мощност за деца осигуряват нежно и ефикасно почистване
• Главата за четка е налична в 2 размера
• KidPacer за забавни и поглъщащи вниманието музикални тонове
• Забавни сменяеми лепенки за персонализиране
• Лесна за хващане от родители и деца
• Предпочитани от стоматолозите за собствените им деца
• Форма против изплъзване

Дълбоко почистване
• Динамичното почистващо движение на Sonicare насочва течността между зъбите
• Премахва повече плака от ръчна четка за зъби за деца

Безопасна за растящите усмивки
• Гумираната глава е създадена да предпазва детските зъбки



 Подходящи за възрастта глави на 
четката

Тази електрическа четка за зъби Philips 
Sonicare има два размера глави, специално 
проектирани за нежно почистване и 
предпазване на зъбите, докато те растат

KidPacer

Забавните звуци карат децата да четкат в 
цялата си уста ефективно за препоръчаните 
от стоматолозите 2 минути

KidTimer

За да помогне на децата да свикнат с 
правилните навици, тази електрическа четка 
за зъби бавно увеличава времето за четкане 
в продължение на 90 дни, докато достигне 
препоръчаните от стоматолозите 2 минути, 

за да помогне за естественото създаване на 
здравословни навици.

Режими на мощност

С два режима на мощност, подходящи за 
деца, тази мощна четка за зъби предлага 
подходящо почистване за различни 
възрасти; ниска мощност за по-малки деца и 
висока за по-големи.

Лепенки

Позволява на децата да направят всяка 
четка уникално своя

Максимално премахване на плака

Philips Sonicare For Kids премахва до 75% 
повече плака от ръчните четки за зъби*

Лесна за хващане

С ергономична конструкция, която помага 
на децата да четкат правилно 
самостоятелно

Звукова технология

Включва уникално динамично действие, 
което нежно и ефикасно достига дълбоко 
между зъбите и по продължение на венеца.

Предпочитани от стоматолозите

91% от родителите професионални 
стоматолози предпочитат Philips Sonicare 
For Kids за собствените си деца**
HX6311/07

Акценти
Електрическа звукова четка за зъби
2 режима 1 глава за четка, 8 лепенки



Дата на издаване  
2016-05-08

Версия: 11.3.1

EAN: 08 71010 36633 31

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com
Режими
• Режими на мощност: 2

Включени в комплекта
• Дръжка: 1 Sonicare for Kids
• Глави за четка: 1 Sonicare for Kids стандартна
• Зарядно устройство: 1
• Лепенки: 8 лепенки за персонализиране, 2 бонус 
лепенки

Дизайн и покритие
• Цвят: Aqua

Работни показатели при почистване
• Скорост: До 31 000 почистващи движения в 
минута

• Представяне: 75% по-ефективна*
• Лечебен ефект: За здравословни навици в 
устната хигиена

• Таймер: KidTimer и Quadpacer

Лесна употреба
• Система на главата за четка: Лесно поставяне на 
главите с щракване

• Работа за 1 зареждане: До 3 седмици**
• Индикатор за батерията: Светлинният 
индикатор показва състоянието на батерията

• Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн, Гумена 
дръжка за лесно хващане

• Дисплей: Осветен дисплей

Технически данни
• Батерия: Акумулаторна
• Тип батерия: Литиево-йонна
• Време за работа (от пълно зареждане до 
изтощаване): До 3 седмици**

Захранване
• Напрежение: 110 – 220 V

Сервиз
• Гаранция: 2 години ограничена гаранция
•

HX6311/07

Спецификации
Електрическа звукова четка за зъби
2 режима 1 глава за четка, 8 лепенки

* от обикновена четка за зъби
* в труднодостъпни зони
* * Philips Sonicare в домашна анкета, проведена сред 
професионални стоматолози в САЩ с деца на възраст между 4 
и 10 години

* ** на база два периода с по две минути почистване на зъбите на 
ден

http://www.philips.com

