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Altijd gezonde lucht
Met NanoCloud-bevochtigingstechnologie

De Philips-luchtbevochtiger bestrijdt droge lucht met een maximum aan efficiëntie en hygiëne. Het apparaat

geeft 99% minder bacteriële verspreiding vergeleken met ultrasone luchtbevochtigers. Geen wit stof* of een

vochtig bureau.

Gezonde lucht

Hygiënisch veiliger, geen wit stof* en geen nat bureau

Altijd

Verdeelt de bevochtigde lucht gelijkmatig om u heen

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer al het water is verdampt

Eenvoud

Kies tussen stille of normale bevochtiging

Door het moderne ontwerp is het apparaat uitstekend schoon te maken

Eenvoudig te vullen waterreservoir



Luchtbevochtiger HU4706/11

Kenmerken Specificaties

NanoCloud-technologie

Deze Philips-luchtbevochtiger beschikt over

een geavanceerd verdampingssysteem in drie

fasen. Fase 1: het absorberende filter op de

bevochtiger vangt grote deeltjes op, zoals haar

van mensen/huisdieren, en stof wanneer droge

lucht wordt opgezogen. Fase 2: de

geavanceerde verdampingstechnologie met

NanoCloud-technologie bevochtigt de lucht

door watermoleculen aan de lucht toe te

voegen, zonder bacteriën of kalk. Fase 3:

gezonde lucht wordt met een constante

snelheid uit de bevochtiger geblazen, voor een

gezonde vochtige lucht zonder vorming van

waternevel in uw huis.

Aangename luchtvochtigheid

Verdeelt de bevochtigde lucht gelijkmatig om u

heen. Zowel thuis als op kantoor ademt u

gezonde bevochtigde lucht en dat is goed voor

uw huid.

HealthyAir Protect Lock

Wanneer het waterreservoir leeg is en moet

worden bijgevuld, schakelt het HealthyAir

Protect Lock de luchtbevochtiger uit.

Twee bevochtigingssnelheden

Kies tussen stille of normale bevochtiging voor

maximale flexibiliteit.

Eenvoudig schoon te maken dankzij het

ontwerp

Het schoonmaken van de binnen- en

buitenkant van de bevochtigers – vooral het

waterreservoir – was nooit gemakkelijker.

Eenvoudig te vullen waterreservoir

U kunt het waterreservoir op 2 manieren vullen:

verwijder het deksel aan de bovenkant en vul

het apparaat met een kan water of vul het

waterreservoir onder de dichtstbijzijnde kraan

in uw huis.

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Wit

Technische specificaties

Wattage: 14 W

Bevochtigingscapaciteit: 150 ml/u

Gebruikstijd: 8,0 uur

Capaciteit waterreservoir: 1,3 l

Geluidsniveau: 27 - 40 dB

Voltage: 220 - 240 volt

Gewicht en afmetingen

Gewicht van het product: 1,36 kg

Gewicht F-doos (inclusief product): 1,72 kg

Afmetingen van het product (b x d x h): 162 x

198 x 308 millimeter

Afmetingen F-doos (b x d x h): 355 x 225 x

225 millimeter

Logistieke gegevens

Land van herkomst: China

Vervanging

Bevochtigingsfilter: Vervang de HU4136 elke

3 maanden

* Er komt geen luchtvervuilende witte kalk vrij.
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