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Vedno zdrav zrak
s tehnologijo vlaženja NanoCloud

Philipsov vlažilnik zraka odpravlja suh zrak z maksimalno učinkovitostjo in higieno.

Enakomerno porazdeli vlažen zrak po prostoru in zagotavlja raznašanje 99 %

manj bakterij v primerjavi z ultrazvočnimi vlažilniki. Brez belega prahu in vlažnih tal.

Zdrav zrak

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

Enakomerno razporedi navlažen zrak po celotnem prostoru

Vedno

Ko vlažilniku zmanjka vode, se samodejno izklopi

Preprostost

Izbirajte med tihim in standardnim vlaženjem

Minimalistična zasnova vam zagotavlja najboljše možnosti čiščenja v svojem razredu

Zbiralnik, ki ga je enostavno napolniti



Vlažilnik zraka HU4801/01

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.

Udobno vlaženje

Enakomerno razporedi navlažen zrak po

celotnem prostoru. Z zdravim navlaženim

zrakom boste doma bolje dihali in bolje spali.

Dvojna hitrost vlaženja

Izbirajte med tihim in standardnim vlaženjem

in tako zagotovite največjo možno stopnjo

prilagodljivosti.

Najboljše čiščenje v svojem razredu

Notranje in zunanje čiščenje vlažilnikov (še

posebej zbiralnika za vodo) ni bilo še nikdar

tako preprosto

Zbiralnik, ki ga je enostavno napolniti

Vodo lahko napolnite s pomočjo kozarca ali pa

zbiralnik za vodo odnesite do pipe. Oznaka

"max" jasno označuje stopnjo, do katere

morate napolniti zbiralnik. Ko bo zbiralnik

prazen, se bo vlažilnik samodejno ugasnil, na

zaslonu pa se bo pojavilo opozorilo, da ga je

treba ponovno napolniti.

Zaklep za varovanje zdravega zraka

Ko je zbiralnik za vodo prazen in ga je treba

ponovno napolniti, zaklep za varovanje

zdravega zraka izklopi vlažilnik.

Zasnova in izdelava

Barva: Bela, svetlo zelena

Zmogljivost

Stopnja vlaženja: 200 ml/h

Tehnične specifikacije

Prostornina zbiralnika za vodo: 2 L

Čas delovanja: 8 ur

Napetost: 220–240 V

Območje učinkovanja: 25 m²

Raven glasnosti: 26 dB(A)

Država porekla

Izdelano na: Kitajskem

Zamenjava

Vlažilni filter: FY2401 zamenjajte vsakih 6

mesecev

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 249 x 249 x

339 mm

 

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

življenjske dobe.

* Filter ne sprošča belega apnenca, ki bi onesnaževal

zrak.
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