
 

 

Philips Air Humidifier
2000-serie

Tot wel 99% minder bacteriën (1)

NanoCloud-technologie
Waterreservoir van 2 liter
Effectief in kamers tot 31 m²

HU2510/10
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l uw huis met comfortabele, schone lucht. NanoCloud-technologie bevochtigt de lucht 
nder wit stof of natte plekken en met tot 99% minder bacteriën dan standaard ultrasone 
vochtigers (1), waardoor alleen zuivere H2O in de lucht in uw huis wordt vrijgegeven.

Gezonde lucht met zuiver vocht
• Tot 99% minder bacteriën met NanoCloud-technologie (1)
• Geen wit stof of natte vloeren (2)
• Veilig, effectief en volledig natuurlijk (3)

Naadloze bediening
• Effectief in kamers tot 31 m²
• Zachte modus voor stille nachten
• Realtime feedback over het waterniveau in het waterreservoir
• Slim en gebruiksvriendelijk ontwerp

Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen
• Grondig getest op duurzaamheid en kwaliteit
• Energiezuinig ontwerp



 Lange werking

2 ventilatorsnelheden bieden de prestaties en 
het comfort van uw keuze. Bevochtigt een 
ruimte van 31 m² hygiënisch tot 10,5 uur lang 
voordat deze opnieuw moet worden gevuld. 
(4,5)

Getest voor kwaliteit

Als u voor Philips kiest, kiest u voor een 
vertrouwd merk met meer dan 80 jaar 
ervaring en innovatie op het gebied van 
luchtzuivering en gezondheidstechnologie.

NanoCloud hygiënische verdamping

De unieke NanoCloud-technologie maakt 
gebruik van natuurlijke verdamping om zuivere 
waterdamp uit te stoten. De ultrafijne nevel 
van NanoCloud is onzichtbaar voor het oog en 
extreem moeilijk voor bacteriën of residu om 
aan te hechten. Luchtbevochtiging met tot 99% 
minder bacteriën dan met standaard ultrasone 
bevochtigers. (1)

Geen wit stof of natte vloeren

De onzichtbare nevel van NanoCloud laat geen 
wit stof of natte plekken achter in uw ruimte 
(2). Grotere druppels die worden uitgestoten 
door ultrasone bevochtigers kunnen de 
omgeving bevochtigen en mineralen vervoeren 
die een wit residu achterlaten op oppervlakken 
in de buurt. NanoCloud-deeltjes zijn te klein 
om mineralen te vervoeren, waardoor residu 
en vlekken effectief worden voorkomen.

Laag energieverbruik

Dankzij het energiezuinige ontwerp verbruikt 
dit product maximaal 10 W. Dit komt overeen 
met één LED-lamp.

Geluidsarm

De zachte modus is fluisterstil met een 
geluidsdruk van slechts 22,5 dB(A) voor een 
rustgevende nachtrust.

Veilige en effectieve technologie

NanoCloud-technologie maakt gebruik van 
natuurlijke verdamping en wordt algemeen 
erkend als een hygiënische, veilige en effectieve 
methode voor bevochtiging. Er worden geen 
ionen, chemicaliën of ozon gebruikt (3) en er 
wordt geen water verwarmd, dus er is geen 
risico op brandwonden.

Statusindicator waterreservoir

Wanneer het waterreservoir leeg is, schakelt 
de luchtbevochtiger automatisch uit en gaat 
het lampje branden om aan te geven dat het 
waterreservoir moet worden bijgevuld.

Gebruiksgemak

Een groot waterreservoir zorgt voor urenlang 
ononderbroken bevochtiging. Bijvullen is net 
zo eenvoudig als de bovenkant optillen. Het 
eenvoudig te reinigen ontwerp houdt de 
luchtbevochtiger en de lucht in uw huis schoon 
en hygiënisch.
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Kenmerken
2000-serie
Tot wel 99% minder bacteriën (1) NanoCloud-technologie, Waterreservoir van 2 liter, Effectief in kamers 
tot 31 m²
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Land van herkomst
• Land van herkomst: China

Kenmerken
• NanoCloud-technologie

Logistieke gegevens
• EAN F-doos: 8720389014079
• 12NC-code: 883451010770

Technische specificaties
• Spanning: 220 - 240 volt
• Aanbevolen ruimte: 31 m²
• Snoerlengte: 1.2 m
• Wattage: 11 W
• Werkingsgebied: 31 m²
• Frequentie: 50 Hz
• Waterres.: 2 L
• Gebruikstijd: 10.5 uur
• Bevochtigingscapaciteit: 190 ml/u
• Drukniveau van het geluid: 22,5 dB

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van verpakking (l x b x h): 

231*225*366 mm
• Gewicht van het product: 1,661 kg
• Afmetingen van product (l x b x h): 184*184*324
• Gewicht (incl. verpakking): 2,457 kg
• Kleur(en): Wit

Service
• 2 jaar garantie

Vervanging
• Bevochtigingsfilter: FY1190/30

Duurzaamheid
• Omhulsel: >90% gerecyclede materialen
• Energieverbruik in stand-by: <0.5 W
• Gebruiksaanwijzing: Maak kennis met FSC
•
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Specificaties
2000-serie
Tot wel 99% minder bacteriën (1) NanoCloud-technologie, Waterreservoir van 2 liter, Effectief in kamers 
tot 31 m²

* (1) Vergeleken met standaard ultrasone bevochtigingsmodules die 
geen extra technologie bevatten om de verspreiding van bacteriën te 
verminderen, getest door een onafhankelijk laboratorium

* (2) De aanwezigheid van mineralen op meubilair is gedurende een 
periode van 3 uur getest door een extern laboratorium 
overeenkomstig DIN 44973, IUTA e.V.

* (3) Getest volgens GB 21551.3-2010 in een extern laboratorium. 
Intensiteit van ozon, TVOC, PM10 en UV liggen onder de limiet.

* (4) Getest door GB/T 23332-2018 in een extern laboratorium. 
Begintemperatuur van 23 ? ± 2 ? en een relatieve luchtvochtigheid 
van 30% ± 5%.

* (5) Berekend op basis van een volledig gevuld waterreservoir van 2 
liter bij een bevochtigingssnelheid van 190 ml/u.
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