
 

 

Philips
Ултразвуков овлажнител

SCH580/00
Здравословен климат за вашето бебе

Спомага за поддържане на постоянни температура и влажност

Създавайки комфортна влажност на въздуха, ултразвуковият овлажнител ще 
предпази бебето ви от възпаления на гърлото и дразнене на лигавиците. Това 
оказва благоприятен ефект върху изграждането на устойчивост към инфекции.

Удобство за вас и за бебето ви
• Без кондензация - на принципа на ултразвуково изпаряване
• Регулируемо овлажняване
• Бебето ви може да спи необезпокоявано благодарение на тихата работа

Безопасност за бебето
• Изцяло здравословно, хладно овлажняване
• Автоматично изключване за сигурността на вашето бебе

Увереност в благосъстоянието на бебето ви
• Помага на нежната бебешка кожа
• Следене на идеалната влажност и температура
• Предотвратява дразнене на лигавиците



 Предотвратява дразнене на 
лигавиците
Създавайки комфортна влажност на въздуха, 
ултразвуковият овлажнител предпазва бебето ви 
от възпаления на гърлото и дразнене на 
лигавиците. Това оказва благоприятен ефект 
върху изграждането на устойчивост към 
инфекции.

Помага на нежната бебешка кожа
Добавянето на влага във въздуха спомага за 
поддържането на нежната бебешка кожа здрава 
и мека.

С влагомер и термометър
Приложен е ръчен влагомер/термометър, с който 
да следите и поддържате идеалната влажност и 
температура в стаята на бебето (оптимално от 16 
до 20°C с относителна влажност от 40 до 60%).

Регулируемо овлажняване
Достатъчно е само да настроите влажността да 
отговаря на необходимото за ежедневния живот 
и изискванията за бебето.

Работи безшумно
Благодарение на изключително тихата работа на 
овлажнителя вашето бебе спи необезпокоявано.

Без кондензация
Безопасна и природосъобразна система за дома 
ви: хладната и здравословна влага, създавана от 
високочестотните ултразвукови вълни, не 
образува кондензация и не повишава 
температурата в стаята.

Изключва се автоматично
Когато водният резервоар е празен, уредът се 
изключва автоматично.

Изцяло здравословно, хладно 
овлажняване
Безопасна и природосъобразна система за дома 
ви: хладната и здравословна влага, създавана от 
високочестотните ултразвукови вълни, не 
образува кондензация, не повишава 
температурата в стаята и е напълно безопасна за 
вашето бебе.
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Захранване
• Мрежово захранване: AC 220 - 240 V
• Честота: 50/60 Hz
• Потребявана електроенергия: 35 W

Технически спецификации
• Ниво на шума: < 35 dB

Технически спецификации
• Диапазон на измерване на температура: 0-50 °C

• Диапазон на относителна влажност: 30% - 
80% отн. вл.

• Изпаряван обем: 250 ml/h
• Изпарителна технология: Ултразвуков
• Обем на резервоара за вода: 2 l

Тегло и размери
• Тегло на изделието: 3,3 kg
• Размери на изделието (Ш x Д x В): Ø 240 x 

330 mm
•
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