
 

 

Philips Series 2000
Ilmankostutin

Kostuttaa jopa 44 m²:n huoneen

300 ml/h:n kostutusteho
Jopa 99 % vähemmän bakteereja
Automaattiset 
ilmankosteusasetukset
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stuttaa kuivaa ilmaa ja säätää asetuksia automaattisesti

ytä kotisi miellyttävällä ja puhtaalla ilmalla. NanoCloud-tekniikka kostuttaa ilmaa jättämättä pinnoille 

lyä tai märkiä jälkiä ja päästää ilmaan jopa 99 % vähemmän bakteereja (1). Älytunnistimet ja ilman 

ainen jakautuminen takaavat ihanteellisen ilmankosteuden koko huoneessa.

Seamless operation
• Automaattinen kosteutus kolmella asetuksella

Superior performance
• Tasainen ja tehokas ilmankierto koko huoneessa

Superior performance
• Tehokas jopa 44 m2:n huoneessa (3)

Effortless control
• Yötila hiljaisia öitä varten

Seamless operation
• Turvallinen, tehokas ja täysin luonnollinen (5)



 Tehokas kosteutus

Kaksi tuuletinnopeutta ja automaattiset 
asetukset takaavat valitsemasi tehokkuuden ja 
mukavuuden. Laitteen teho on 300 ml/h, joten 
se kostuttaa tehokkaasti jopa 44 m2:n 
suuruisen huoneen. (2,3)

Kostea ilma jakautuu tasaisesti

360 asteen diffuusori jakaa kostutetun ilman 
tasaisesti koko huoneeseen. Hienojakoinen 
NanoCloud-höyry kulkeutuu laajalle alueelle ja 
ehkäisee liiallista kostumista. Lopputuloksena 
on tehokas kosteutus etenkin suurissa 
huoneissa.

NanoCloud-tekniikka

Ainutlaatuinen NanoCloud-tekniikka tuottaa 
puhdasta vesihöyryä hyödyntämällä 
luonnollista haihtumista. NanoCloud-tekniikan 
tuottama hienojakoinen höyry on näkymätöntä 
ja vaikeuttaa bakteerien ja lian kiinnittymistä. Se 

kostuttaa ilmaa päästäen ilmaan jopa 99 % 
vähemmän bakteereja tavallisiin 
ultraäänikostuttimiin verrattuna. (1)

Automaattinen kosteutus

Älykäs kosteusanturi tarkkailee ilmanlaatua ja 
säätää asetuksia automaattisesti, jotta kosteus 
pysyy valitsemallasi tasolla: 40, 50 tai 60 %. 
Vesimäärän ilmaisin hälyttää, kun on aika 
täyttää säiliö, ja kostutin sammuu 
automaattisesti veden loppuessa.

Turvallinen ja tehokas

NanoCloud-tekniikka hyödyntää luonnollista 
haihtumista, joka on laajalti todettu 
hygieenisesti turvalliseksi ja tehokkaaksi 
kostutusmenetelmäksi. Siinä ei käytetä ioneja, 
kemikaaleja tai otsonia (5) eikä lämmitetä vettä, 
mikä poistaa palovammojen vaaran.

Ei pölyä tai märkiä lattioita

NanoCloud-tekniikan tuottama näkymätön 
höyry ei pölytä eikä jätä pinnoille märkiä jälkiä 
(4). Ultraäänikostuttimien tuottamat suuret 
pisarat voivat aiheuttaa ympäristön kostumista 
ja sisältää mineraaleja, jotka voivat kertyä 
valkoiseksi kerrokseksi lähellä oleville pinnoille. 
Pienet NanoCloud-hiukkaset eivät sisällä 
mineraaleja, joten pinnat pysyvät puhtaina.

Hiljainen yötila

Yötila minimoi melutason ja takaa hiljaisen ja 
tehokkaan toiminnan läpi yön.

Helppokäyttöisyys

Suuri vesisäiliö takaa keskeytyksettömän 
kostutuksen useiksi tunneiksi. Se on helppo 
täyttää nostamalla vain kansi pois. Kostutin on 
helppo puhdistaa, mikä pitää laitteen ja ilman 
puhtaana ja hygieenisenä.
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Kohokohdat
Ilmankostutin
Kostuttaa jopa 44 m²:n huoneen 300 ml/h:n kostutusteho, Jopa 99 % vähemmän bakteereja, Automaattiset 
ilmankosteusasetukset
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Alkuperämaa
• Alkuperämaa: Kiina

Tekniset tiedot
• Jännite: 220 V
• Vesisäiliö: 4 V

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (PxLxK): 249*249*379 mm
• Pakkauksen mitat (P x L x K): 315*315*445 mm
• Paino pakattuna: 4,47 kg
• Tuotteen paino: 3,20 kg
• Väri(t): Valkoinen ja samppanja
• Vesisäiliö: 4 litraa

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Valkoinen, samppanja
• Ohjauspaneelin väri: Samppanja
• Rungon materiaali: Muovi
• Ohjauspaneelin tyyppi: Painike

Huolto
• 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Varaosat
• Ilmankostuttimen suodatin: Vaihda FY2402-

suodatin 6 kuukauden välein

Ympäristö
• Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
• Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Käytettävyys
• Tilat: Automaattinen ja yötila
• Manuaaliset nopeusasetukset: 1,2
• Kosteusasetukset: 40 %, 50 %, 60 %
• Johdon pituus: 1,8 m
• Ajastin: 1, 4, 8 tunti(a)
• Vesisäiliön käyttöaika (6): 27 h

Energiaa säästävä
• Valmiustilan virrankulutus:                      < 0,5 W
• Jännite: 220–240 V
• Enimmäisvirrankulutus: 18 W

Vaihtosuodattimet
• Ilmankostuttimen kostutussuodatin: FY2402 – jopa 

6 kuukautta

Suorituskyky
• Kostutusteho: 300 ml/h
• Melutaso: 35 dB
• Kostutusteho (2): 300 ml/h
• Kostuttaminen, huoneen koko (3): Enintään 

44 m2:n tilaan
• Ilmanlaadun seuranta: Numeerinen
• Kosteuden ilmaisin
• NanoCloud-tekniikka (1): Jopa 99 % vähemmän 

bakteereja
•
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Tekniset tiedot
Ilmankostutin
Kostuttaa jopa 44 m²:n huoneen 300 ml/h:n kostutusteho, Jopa 99 % vähemmän bakteereja, Automaattiset 
ilmankosteusasetukset

* (1) Verrattuna tavallisiin ultraäänikostutinmoduuleihin, joissa ei ole 
bakteerien leviämistä estävää teknologiaa, riippumattomassa 
laboratoriossa testattuna.

* (2) Testaus: GB/T 23332-2018 kolmannen osapuolen laboratoriossa. 
Alkulämpötila 23±2 °C ja suhteellinen ilmankosteus 30±2 % RH.

* (3) Laskettu AHAM HU-1-2016 -standardin kohdan 7.3 mukaisesti 
perustuen kolmannen osapuolen laboratoriossa GB/T 23332-2018 -
standardin mukaisesti testattuun kostutustehoon.

* (4) Huonekalujen mineraalijäänteet testattiin kolmannen osapuolen 
laboratoriossa kolmen tunnin ajanjakson aikana, DIN 44973, IUTA 
e.V.

* (5) Testaus: GB 21551.3-2010 kolmannen osapuolen laboratoriossa. 
Otsoni-, TVOC-, PM10- ja UV-tasot ovat rajojen alapuolella.

* (6) Laskelma perustuu täyteen 4 litran vesisäiliöön, jota käytetään 
nopeudella yksi. Kostutusteho on 150 ml/h.
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