
Umidificator de aer

 
Sigur şi curat

Tehnologie NanoCloud

 
HU4706/11

Întotdeauna aer sănătos
cu tehnologia de umidificare NanoCloud

Umidificatorul de aer Philips combate aerul uscat cu eficienţă şi igienă maxime. Împrăştie cu 99 % mai puţine

bacterii în comparaţie cu umidificatoarele ultrasonice. Fără praf alb* şi fără a uda suprafeţele.

Aer sănătos

Mai sigur din punct de vedere igienic, fără praf alb* şi fără a uda suprafeţele

Întotdeauna

Distribuie în mod uniform aerul umidificat în jurul tău

Oprire automată atunci când umidificatorul rămâne fără apă

Simplitate

Alege între umidificarea silenţioasă şi cea standard

Designul modern asigură cea mai facilă curăţare din clasa sa

Rezervor de apă uşor de umplut



Umidificator de aer HU4706/11

Repere Specificaţii

Tehnologie NanoCloud

Acest umidificator de aer Philips oferă un

sistem de evaporare avansat cu trei etape şi

tehnologia NanoCloud. Etapa 1: filtrul

absorbant al umidificatorului captează

particulele mari, cum ar fi părul

oamenilor/animalelor şi praful, atunci când

extrage aerul uscat. Etapa 2: sistemul de

evaporare avansat cu tehnologia NanoCloud

umidifică aerul adăugând molecule de apă

fără bacterii sau calcar. Etapa 3: aerul sănătos

este evacuat din umidificator la o viteză

constantă, ceea ce oferă un aer umed, sănătos

şi confortabil, fără să se formeze ceaţă în casa

ta.

Umiditate confortabilă

Distribuie în mod uniform aerul umidificat în

jurul tău. Îţi permite să respiri aer umidificat

sănătos, acasă şi la birou, oferind confort pielii

tale.

Blocarea de protecţie pentru aer sănătos

Atunci când rezervorul de apă este gol şi

trebuie să fie umplut, blocarea de protecţie

pentru aer sănătos opreşte umidificatorul.

Viteză de umidificare dublă

Alege între umidificarea silenţioasă şi cea

standard pentru a permite o flexibilitate

maximă.

Design uşor de curăţat

Curăţarea umidificatorului în interior şi la

exterior – în special rezervorul de apă – nu a

fost niciodată mai uşoară.

Rezervor de apă uşor de umplut

Există 2 modalităţi de a umple rezervorul de

apă: poţi aduce apa într-un vas şi umple

rezervorul în locul în care se află, după

îndepărtarea capacului superior al acestuia,

sau poţi duce rezervorul de apă la cel mai

apropiat robinet din casa ta.

Specificaţii de design

Culori: Alb

Specificaţii tehnice

Putere: 14 W

Capacitate de umidificare: 150 ml/h

Timp de funcţionare: 8 ore

Capacitate rezervor de apă: 1,3 l

Nivel de zgomot: 27 - 40 dB

Tensiune: 220-240 V

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 1,36 kg

Greutate cutie (inclusiv produsul): 1,72 kg

Dimensiuni produs (G x A x Î): 162 x 198 x

308 mm

Dimensiuni cutie (L x A x Î): 355 x 225 x

225 mm

Date logistice

Ţara de origine: China

Înlocuire

Filtru de umidificare: Înlocuieşte HU4136 o

dată la 3 luni

* Calcarul alb nu este transportat pentru a polua aerul.
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