Philips
Ultraskaņas gaisa
mitrinātājs

SCH580/00

Veselīgs klimats jūsu mazulim
Palīdz uzturēt temperatūras un mitruma līmeni
Radot patīkamu mitruma līmeni, ultraskaņas gaisa mitrinātājs palīdzēs Jums pasargāt Jūsu
mazuli no kakla iekaisumiem un gļotādas kairinājuma. Tam ir pozitīva iedarbība, veidojot
imunitāti pret infekcijām.
Ērtības jums un jūsu mazulim
• Ultraskaņas iztvaikošanas principa dēļ nenotiek kondensācija
• Regulējama ūdens miglas plūsma
• Tās klusās darbības dēļ Jūsu mazulis var gulēt mierīgi
Mazuļa drošība
• Pilnīgi droša vēsas ūdens miglas plūsma
• Automātiska izslēgšanās jūsu mazuļa drošībai.
Garantē Jūsu mazuļa labsajūtu
• Palīdz saglabāt ādu maigu kā bērnam
• Uzraugiet ideālo mitrumu un temperatūru
• Pasargā no gļotādas kairinājuma
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Ultraskaņas gaisa mitrinātājs

Specifikācijas

Izceltie produkti

Svars un izmēri

Tehniskā specifikācija

Strāvas padeve

Tehniskā specifikācija

• Product weight: 3,3 kg

• Trokšņa līmenis: &lt; 35 dB

• Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V
• Frekvence: 50/60 Hz
• Enerģijas patēriņš: 35 W

Svars un izmēri

• Izstrādājuma izmēri (P x Dz x A): Ø 240 x 330 mm

•
•
•
•
•

Temperatūras mērījumu amplitūda: 0-50 °C
Relatīvā mitruma amplitūda: 30% - 80% RH
Iztvaikošanas plūsma: 250 ml/h
Iztvaicēšanas tehnoloģija: Ultraskaņa
Ūdens tvertnes tilpums: 2 L

Pasargā no gļotādas kairinājuma

Radot patīkamu mitruma līmeni, ultraskaņas gaisa
mitrinātājs palīdz Jums pasargāt Jūsu mazuli no kakla
iekaisumiem un gļotādas kairinājuma. Tam ir pozitīva
iedarbība, veidojot imunitāti pret infekcijām.

Palīdz saglabāt ādu maigu kā bērnam

Mitruma pievienošana gaisam palīdz saglabāt Jūsu
mazuļa jutīgo ādu veselīgu un maigu.

•

Higrometra un termometra rokas
kompl.

Higrometra un termometra rokas komplekts ir
iekļauts komplektācijā, lai ļautu Jums uzraudzīt un
saglabāt ideālo mitruma un temperatūras līmeni
mazuļa istabā. (Ideāli no16 līdz 20 °C ar relatīvo
mitrumu no 40 līdz 60%.)

Regulējama ūdens miglas plūsma

Vienkārši iestatiet ūdens miglas plūsmu, kas atbilst
ikdienas apstākļiem un mazuļa vajadzībām.

Darbojas klusu

Pateicoties gaisa mitrinātāja izcili klusajai darbībai,
Jūsu mazulis var gulēt mierīgi.

Nenotiek kondensācija

Droša un dabiska sistēma jūsu mājām — vēsā,
veselīgā ūdens migla, ko rada augstas frekvences
ultraskaņas viļņi, neizraisa kondensāciju un
nepaaugstina istabas temperatūru.

Automātiski izslēdzas

Kad ūdens tvertne ir tukša, ierīci automātiski
izslēdzas.

Pilnīgi droša vēsas ūdens miglas plūsma

Droša un dabiska sistēma Jūsu mājām - Vēsā, veselīgā
ūdens migla, ko rada augstas frekvences ultraskaņas
viļņi, neizraisa kondensāciju vai nepalielina istabas
temperatūru un ir pilnīgi droša Jūsu mazulim.
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