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Întotdeauna aer mai sănătos
Umidificare supremă cu NanoCloud

Curăţare uşoară

Curăţare uşoară a filtrului de umidificare

Alerta de protecţie pentru aer sănătos

Alertă de protecţie pentru aer sănătos pentru înlocuirea filtrului

Performanţă supremă de umidificare NanoCloud

Fără praf alb, fără pete de umezeală

NanoCloud suprem cu 99 %* mai puţine bacterii
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Repere Specificaţii

NanoCloud suprem

Tehnologia Philips NanoCloud este certificată

ca fiind sigură din punct de vedere igienic. S-a

dovedit că eliberează cu 99 %* mai puţine

bacterii în aer comparativ cu umidificatoarele

cu ultrasunete.

Curăţare uşoară

Designul inteligent simplifică întreţinerea şi

curăţarea filtrului de umidificare. Pur şi simplu

scoateţi filtrul împreună cu roata acestuia de

pe suportul roţii şi clătiţi filtrul de umidificare

sub jet de apă.

Alerta de protecţie pentru aer sănătos

Alerta de protecţie pentru aer sănătos te

informează prompt atunci când este momentul

să înlocuieşti filtrul. Dacă filtrul nu este înlocuit

în acest moment, aparatul se opreşte din

funcţionare, deoarece filtrul nu mai este

eficient. Filtrul rotativ nu stă niciodată în apă şi

se va opri din rotaţie când aparatul rămâne fără

apă sau atinge nivelul de umiditate

presetat, în timp ce ventilatorul va continua să

funcţioneze în modul purificator şi să usuce

filtrul. Astfel, beneficiezi mereu de aer sănătos.

Fără praf alb, fără pete de umezeală

Ceaţa invizibilă de apă creată cu ajutorul

tehnologiei Philips NanoCloud nu generează

praf alb sau pete de umezeală în încăpere.

Ţara de origine

Fabricat în: China

 

* Testat pentru Stafilococul alb şi virusul MS2; pentru

condiţii, consultă proprietăţile antibacteriene, care sunt

testate în conformitate cu standardul GB21551.3

utilizând Stafilococul alb cu o concentraţie iniţială de

1*105 cfu/m3
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