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Vždy zdravý vzduch
s technologií zvlhčování NanoCloud

Zvlhčovač vzduchu Philips bojuje se suchým vzduchem hygienicky a s maximální efektivitou. Vyznačuje se

o 99 % nižším šířením bakterií v porovnání s ultrasonickými modely. Žádný bílý prach* nebo mokrá pracovní

plocha.

Zdravý vzduch

Hygienicky bezpečnější, žádný bílý prach* a mokrá pracovní plocha

Vždy

Rovnoměrně šíří zvlhčený vzduch okolo vás

Automatické vypnutí, když ve zvlhčovači dojde voda

Jednoduchost

Vyberte si mezi tichým a standardním zvlhčováním

Moderní design umožňuje nejlepší čištění ve své třídě

Nádržka na vodu se snadným plněním



Zvlhčovač vzduchu HU4706/50

Přednosti Specifikace

Technologie NanoCloud

Tento zvlhčovač vzduchu Philips nabízí

pokročilý třífázový systém odpařování

s technologií NanoCloud. Fáze 1: absorpční filtr

na zvlhčovači zachycuje velké částice, jako

jsou lidské vlasy nebo zvířecí srst a prach, a

současně pohlcuje suchý vzduch. Fáze 2:

pokročilý systém odpařování s technologií

NanoCloud zvlhčuje vzduch tak, že do něj

vylučuje molekuly vody a nepřenáší bakterie

ani vodní kámen. Fáze 3: ze zvlhčovače se

konstantní rychlostí rozšiřuje zdravý vzduch,

který se příjemně dýchá, aniž by se ve vaší

domácnosti tvořila vodní pára.

Příjemná úroveň vlhkosti

Rovnoměrně šíří zvlhčený vzduch okolo vás.

Umožní vám dýchat zdravě zvlhčený vzduch

doma i v kanceláři a poskytuje pohodlí pro vaši

pokožku.

Zámek na ochranu zdravého vzduchu

Když je nádržka na vodu prázdná a je třeba ji

doplnit, zámek na ochranu zdravého vzduchu

zvlhčovač vypne.

Dvojnásobná rychlost zvlhčování

Vyberte si mezi tichým a standardním

zvlhčováním a využijte maximální flexibilitu.

Snadno čistitelný design

Čištění zvlhčovačů zevnitř i zvenčí – zejména

nádržky na vodu – nebylo nikdy jednodušší.

Nádržka na vodu se snadným plněním

2 způsoby plnění nádržky na vodu: můžete

nalít vodu do šálku a po sejmutí horního krytu

ji následně přelít do nádržky nebo nádržku

naplnit přímo z kohoutku.

Specifikace provedení

Barva(y): Bílá

Technické údaje

Výkon: 14 W

Kapacita zvlhčování: 150 ml/h

Kapacita nádržky na vodu: 1,3 L

Úroveň zvukového tlaku: 27-40 dB

Napětí: 220–240 V

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 1,36 kg

Hmotnost balení F-Box (včetně výrobku):

1,96 kg

Rozměry výrobku (Š x H x V):

162 x 198 x 308 mm

Rozměry balení F-Box (Š x H x V):

360 x 225 x 225 mm

Logistické údaje

Země původu: Číně

Výměna

Zvlhčovací filtr: Filtr HU4136 vyměňujte každé

tři měsíce

* Do vzduchu se nešíří žádné bílé částečky, které by ho

znečišťovaly.

* Zamezuje mokrým skvrnám a bílému prachu: Nezávislý

test třetí strany nazvaný "Determination of deposition

of minerals from liquid droplets on furniture according

to DIN 44973, IUTA e.V.", který měří nános minerálů na

nábytku z kapének kapaliny přenášených vzduchem po

dobu 3 hodin.

* Výsledky jsou založené na uvolňování bakterií

Staphylococcus albus ze zařízení. Během testování byly

nádržky na vodu naplněny sterilizovanou vodou, do níž

byly přidány výše zmíněné bakterie. Měření byla

prováděna po vypuštění 20 g obohacené vody

z jednotek do utěsněné komory o velikosti 30 m3.

* Koncentrace bakterií přenášených vzduchem

v místnosti závisí na řadě faktorů, například na výměně

vzduchu, velikosti místnosti či uspořádání.
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