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Kindvriendelijke reiniging
Sonicare-opzetborstels voor kinderen van 4 tot 6 jaar
De standaard For Kids-opzetborstels van de Philips Sonicare elektrische tandenborstel 

w

zijn speciaal ontworpen voor een zachte en grondige reiniging voor kinderen van 4 tot 6 
jaar.

Een heerlijk schoon gevoel
• Speciaal ontworpen opzetborstel zorgt voor optimaal profijt van de sonische beweging

Ontworpen voor kleine mondjes
• Speciale, kleinere opzetborstels passen in de mond van uw kind
• Rubberen beschermlaag voor veiliger en zachter poetsen
• Zachte borstelharen voor een zachte poetsbeurt
Do



 Opzetborstels voor kinderen
De twee formaten opzetborstels sluiten aan op de 
twee poetsstanden voor kinderen van 4-6 en 7+

Maximale reiniging

Het doordachte ontwerp en de nauwkeurige 
fabricage van deze vervangende borsteltjes van 
Philips Sonicare zorgen in combinatie met de 
sonische beweging en flexibele poetsstanden voor 
een grondige reiniging.

Rubberen beschermlaag
Deze borstelharen van de Philips Sonicare 
elektrische tandenborstel hebben een speciale 
rubberen beschermlaag die is ontworpen om jonge 
tanden te beschermen

Zachte borstelharen
Zachte borstelharen die de mond van jonge kinderen 
beschermen
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Gewicht en afmetingen
• Afmetingen verpakking van de opzetborstel: 21,6 x 

7,0 x 2,2 (h x b x d) cm
• Gewicht verpakking van de opzetborstel: 0,038 kg

Accessoires
• Borstelkoppen -: 2

Technische specificaties
• Gebruiksduur: Voor een optimaal poetsresultaat 

raden wij u aan om de opzetborstel elke 3 
maanden te vervangen.

Ontwerp en afwerking
• Materiaal van de opzetborstel: Bevat geen BPA
• Kleur: Helderblauw

Meegeleverde artikelen
• Hygiënisch beschermkapje: 2 stk

Gebruiksgemak
• Geschikt voor de volgende modellen: Sonicare for 

Kids
•
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