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Vedno zdrav zrak
s tehnologijo vlaženja NanoCloud

Philipsov vlažilnik zraka odpravlja suh zrak z maksimalno učinkovitostjo in higieno. Zagotavlja raznašanje 99 %

manj bakterij v primerjavi z ultrazvočnimi vlažilniki. Brez belega prahu* ali mokrega namizja.

Zdrav zrak

Higiensko varnejša možnost, nič več belega prahu* in mokrih nadzornih plošč

Vedno

Enakomerno razporedi vlažen zrak vse naokrog

Ko vlažilniku zmanjka vode, se samodejno izklopi

Preprostost

Izbirajte med tihim in standardnim vlaženjem

Sodobna zasnova vam zagotavlja najboljše možnosti čiščenja v svojem razredu

Zbiralnik za vodo, ki ga je enostavno napolniti



Vlažilnik zraka HU4706/11

Značilnosti Specifikacije

Tehnologija NanoCloud

Ta Philipsov vlažilnik zraka omogoča

tristopenjski naprednejši sistem izparevanja s

tehnologijo NanoCloud. Stopnja 1: vpojni filter

na vlažilniku pri vsesavanju suhega zraka

ujame velike delce, kot denimo človeške/

živalske dlake in prah. Stopnja 2: napredni

sistem izparevanja s tehnologijo NanoCloud

zrak navlaži tako, da vanj sprošča vodne

molekule, ne prenaša pa bakterij ali apnenca.

Stopnja 3: zdrav zrak se izpiha iz vlažilnika pri

stalni hitrosti in tako zagotavlja udoben ter

zdrav vlažen zrak, pri tem pa v vaš dom ne

sprošča vodne meglice.

Udobna vlažnost

Enakomerno razporedi vlažen zrak vse naokrog.

Doma in v pisarni boste zdaj dihali zdrav

vlažen zrak, ki bo blagodejno vplival na vašo

kožo.

Zaklep za varovanje zdravega zraka

Ko je zbiralnik za vodo prazen in ga je treba

ponovno napolniti, zaklep za varovanje

zdravega zraka izklopi vlažilnik.

Dvojna hitrost vlaženja

Izbirajte med tihim in standardnim vlaženjem

in tako zagotovite največjo možno stopnjo

prilagodljivosti.

Zasnova, ki jo je enostavno čistiti

Notranje in zunanje čiščenje vlažilnikov (še

posebej zbiralnika za vodo) ni bilo še nikdar

tako preprosto.

Zbiralnik za vodo, ki ga je enostavno napolniti

Obstajata 2 načina za polnjenje zbiralnika za

vodo: vodo lahko nalijete v kozarec in nato

odstranite zgornji pokrov zbiralnika za vodo ter

zbiralnik napolnite lokalno, ali pa odnesite

zbiralnik za vodo do najbližje pipe v vašem

domu.

Oblikovne specifikacije

Barva: Bel

Tehnične specifikacije

Moč: 14 W

Zmogljivost vlaženja: 150 ml/h

Čas delovanja: 8 ur

Prostornina zbiralnika za vodo: 1,3 L

Raven hrupa: 27–40 dB

Napetost: 220–240 V

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 1,36 kg

Teža škatle F (z izdelkom): 1,72 kg

Dimenzije izdelka (Š x G x V): 162 x 198 x

308 mm

Dimenzije škatle F (Š x G x V): 355 x 225 x

225 mm

Logistični podatki

Država porekla: Kitajskem

Zamenjava

Vlažilni filter: HU4136 zamenjajte vsake 3

mesece

* Filter ne sprošča belega apnenca, ki bi onesnaževal

zrak.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo

brez predhodnega obvestila.

Blagovne znamke so v lasti podjetja

Koninklijke Philips N.V. ali drugih

lastnikov.

Datum izdaje 2020‑08‑16

Različica: 6.0.1

EAN: 08 71010 36727 91

www.philips.com

http://www.philips.com/

