
 

 

Philips Sonicare For Kids
Oplaadbare, sonische 
tandenborstel

2 poetsstanden
2 opzetborstels

HX6311/02

S
El
De
timuleer zelfstandig poetsen
ektrische tandenborstel voor kinderen
 Philips Sonicare HX6311/02 ondersteunt een gebit in ontwikkeling

Superieure reiniging
• De dynamische vloeistofwerking stuwt vloeistof tussen de tanden

Reiniging en bescherming van een gebit in ontwikkeling
• Opzetborstel met speciale rubberen beschermlaag is ontworpen om jonge tanden te 

beschermen

Ontwikkeld voor een betere poetsgewoonte
• De KidTimer helpt om kinderen langer te laten poetsen
• 2 kindvriendelijke poetsstanden garanderen een zachte, maar effectieve reiniging
• Opzetborstels ter bescherming van het melkgebit
• De KidPacer heeft leuke en aanstekelijke muziekjes
• Verwisselbare frontjes voor een eigen look
• Robuuste vormgeving (voorkomt wegrollen)
• Flexibele greep voor ouders en kinderen



 Gepatenteerde sonische technologie

De unieke dynamische reinigingswerking van 
Sonicare reinigt op efficiënte en milde wijze tot diep 
tussen de tanden en langs het tandvlees.

Opzetborstel met speciale rubberen 
beschermlaag
Opzetborstel met speciale rubberen beschermlaag is 
ontworpen om jonge tanden te beschermen

KidTimer
In 90 dagen wordt de poetstijd langzaam opgevoerd 
tot de 2 minuten die tandartsen aanbevelen

Poetsstanden
De kindvriendelijke poetsstanden passen zich aan 
verschillende leeftijden aan en zorgen voor een 
zachte reiniging die ideaal is voor verschillende 
leeftijden; er is een zachte poetsstand voor kinderen 
van 4 jaar en ouder en een hoge stand voor kinderen 
van 7 jaar en ouder

Opzetborstels voor alle leeftijden

Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel 
komt met opzetborstels in 2 maten die speciaal zijn 
ontworpen om de tanden in belangrijke 
ontwikkelingsstadia zacht te reinigen en te 
beschermen

KidPacer
De leuke muziekjes moedigen kinderen aan de voor- 
en achterkant van zowel de tanden boven als onder 
te poetsen

Verwisselbare frontjes
Kinderen kunnen hun tandenborstel een eigen look 
geven

Robuuste vormgeving (voorkomt 
wegrollen)
Door het stevige ontwerp van de greep kunnen 
kinderen de tandenborstel staand wegzetten en 
tandpasta aanbrengen wanneer de borstel plat ligt.

Flexibele greep
Ergonomisch ontworpen zodat kinderen eerst onder 
begeleiding van de ouders kunnen poetsen en later 
individueel.
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