
 

 

Philips
Humidificador ultra-sónico

SCH580/00
Um clima saudável para o seu bebé

Ajuda a manter a temperatura e o nível de humidade
Ao criar um nível de humidade confortável, o humidificador ultra-sónico ajuda a proteger 
o seu bebé de gargantas irritadas e de irritações na membrana mucosa. Isto tem um efeito 
positivo na construção de defesas contra infecções.

Comodidade para si e para o seu bebé
• Sem condensação devido ao princípio da evaporação ultra-sónica
• Nível de bruma ajustável
• O seu bebé pode dormir em paz devido ao funcionamento silencioso

Segurança do bebé
• Bruma fresca, completamente segura
• Desliga automaticamente para a segurança do seu bebé.

A segurança do bem-estar do seu bebé
• Ajuda a manter a pele do bebé suave
• Monitorize a humidade e a temperatura ideais
• Evita irritações na membrana mucosa



 Evita irritações na membrana mucosa
Ao criar um nível de humidade confortável, o 
humidificador ultra-sónico ajuda a proteger o seu 
bebé contra inflamações na garganta e irritações na 
membrana mucosa. Isto tem um efeito positivo na 
criação de defesas contra infecções.

Ajuda a manter a pele do bebé suave
Aumentar a humidade do ar ajuda a manter a pele 
delicada do seu bebé saudável e suave.

Higrómetro e termómetro manuais
Estão incluídos um higrómetro e termómetro 
manuais que lhe permitem monitorizar e manter os 
níveis ideais de humidade e temperatura no quarto 
do bebé. (Idealmente, entre 16 e 20 °C com uma 
humidade relativa entre 40 e 60%.)

Nível de bruma ajustável
Basta regular o nível da bruma de acordo com as 
condições diárias e as necessidades do seu bebé.

Funciona silenciosamente
Graças ao funcionamento extremamente silencioso 
do humidificador, o seu bebé pode dormir em paz.

Sem condensação
Um sistema seguro e natural para a sua casa - O 
vapor frio e saudável criado por ondas ultrassónicas 
de alta frequência não causa condensação nem 
aumenta a temperatura do quarto.

Desliga-se automaticamente
Quando o depósito de água estiver vazio, o aparelho 
desliga-se automaticamente.

Bruma fresca, completamente segura
Um sistema seguro e natural para a sua casa - O 
vapor frio e saudável criado por ondas ultra-sónicas 
de alta frequência não provoca condensação nem 
aumenta a temperatura do quarto, e é totalmente 
seguro para o seu bebé.
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Potência
• Alimentação elétrica: CA 220 - 240 V
• Consumo de energia: 35 W
• Frequência: 50/60 Hz

Especificações técnicas
• Nível de ruído: < 35 dB

Especificações técnicas
• Limites de medição da temperatura: 0-50 °C

• Limites de humidade relativa: 30% - 80% RH
• Saída de evaporação: 250 ml/h
• Tecnologia de evaporação: Ultra-sónico
• Capacidade do depósito de água: 2 l

Peso e dimensões
• Dimensões do produto (L x P x A): Ø 240 x 

330 mm
• Peso do produto: 3,3 kg
•

Especificações
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