
 

 

Philips
Ultrahangos párásító

SCH580/00
Egészséges környezet gyermekének

Segít fenntartani a hőmérsékletet és a páratartalmat
Az ultrahangos párásító kellemes páratartalmat biztosít, így megvédi gyermekét a 
torokfájástól és a nyálkahártya-irritációtól. Növeli a szervezet ellenálló képességét a 
fertőzésekkel szemben.

Kényelem Önnek és gyermekének
• Nincs páralecsapódás az ultrahangos porlasztás technológiának köszönhetően
• Szabályozható párakibocsátás
• A csendes működésnek köszönhetően gyermeke békésen aludhat.

A baba biztonsága
• Biztonságos, hideg pára kibocsátás
• Automatikus kikapcsolás a baba biztonságáért

Pihenjen, a baba jól van
• A baba bőre megőrzi puhaságát
• Ellenőrzik a levegő páratartalmát és hőmérsékletét
• Nyálkahártya-irritáció nélkül



 Nyálkahártya-irritáció nélkül
Az ultrahangos párásító kellemes páratartalmat 
biztosít, így megvédi gyermekét a torokfájástól, és a 
nyálkahártya-irritációtól. Növeli a szervezet ellenálló 
képességét fertőzésekkel szemben.

A baba bőre megőrzi puhaságát
A levegő nedvességtartalmának növelésével 
gyermeke bőre egészséges és puha marad.

Páratartalom- és hőmérő
A páratartalom- és hőmérő segítségével ellenőrizheti 
és a megfelelő szinten tarthatja a levegő 
páratartalmát és hőmérsékletét a baba szobájában 
(ez 16 és 20 °C között ideálisan 40 - 60% relatív 
páratartalmat jelent).

Szabályozható párakibocsátás
Egyszerűen állítsa a párakibocsátást a napi 
viszonyokhoz és gyermeke igényéhez

Csendes működés
A párologtató egyedülállóan csendes működésének 
köszönhetően gyermeke békésen aludhat.

Nincs páralecsapódás
Biztonságos és természetes rendszer otthonában - a 
magas frekvenciájú, ultrahangos párologtatás hideg, 
egészséges párát biztosít, így nincs páralecsapódás, 
és nem emelkedik a szoba hőmérséklete.

Automatikus kikapcsolás
A víztartály kiürülésekor a készülék automatikusan 
kikapcsol.

Biztonságos, hideg pára kibocsátás
Biztonságos és természetes rendszer otthonában - a 
nagyfrekvenciás ultrahangos párologtatás hideg, 
egészséges párát biztosít, így nincs páralecsapódás, 
és nem emelkedik a szoba hőmérséklete, így 
tökéletes biztonságot nyújt a babának.
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Tömeg és méretek
• Product weight: 3,3 kg

Energiaellátás
• Hálózati tápellátás: AC 220 - 240 V
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Energiafogyasztás: 35 W

Műszaki adatok
• Zajszint: &lt; 35 dB

Tömeg és méretek
• Termék méretei (ho x szé x ma): Ø 240 x 330 mm

Műszaki adatok
• Hőmérsékletmérési tartomány: 0-50 °C
• Relatív páratartalom tartomány: 30% - 80% RH
• Kipárolgás: 250 ml/ó
• Kipárolgási technológia: Ultrahangos
• Víztartály űrtartalma: 2 L
•

Műszaki adatok
Ultrahangos párásító
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