
 

Овлажнител на въздух

 
Безопасно и чисто

Технология NanoCloud

 

HU4801/01

Винаги чист въздух
с технологията за овлажняване NanoCloud

Овлажнителят за въздух на Philips се бори със сухия въздух с максимална ефикасност и по

хигиеничен начин. Той равномерно разпространява овлажнен въздух из цялата стая и има

99% по-малко разпространение на бактерии в сравнение със свръхзвуковите овлажнители.

Без бял прах и мокри подове

Чист въздух

Хигиенично по-добър, без бял прах* и без влага по бюрото

Равномерно разпределя овлажнения въздух в помещението

Винаги

Автоматично изключване, когато овлажнителят остане без вода

Лесна употреба

Избирайте между тихо и стандартно овлажняване

Минималистичният дизайн ви дава най-добри в класа си възможности за почистване

Лесен за пълнене резервоар



Овлажнител на въздух HU4801/01

Акценти Спецификации

Технология NanoCloud

Този овлажнител на въздух от Philips предлага

триетапна усъвършенствана система за изпаряване с

технология NanoCloud. Етап 1: абсорбентният

филтър върху овлажнителя улавя големите частици

като човешки/животински косми и прах при

засмукване на сухия въздух. Етап 2:

усъвършенстваната система за изпаряване с

технология NanoCloud овлажнява въздуха чрез

добавяне на водни молекули към него и не пренася

бактерии или накип. Етап 3: здравословният въздух се

изкарва от овлажнителя с постоянна скорост, като

така във вашия дом се получава приятно влажен и

здравословен въздух без образуване на водна мъгла.

Удобно овлажняване

Равномерно разпределя овлажнения въздух в

помещението. Дишайте и спете по-добре у дома със

здравословно овлажнен въздух

Двойна скорост на овлажняване

Избирайте между тихо и стандартно овлажняване, за

да имате максимална гъвкавост.

Най-добри в класа си възможности за почистване

Почистването на овлажнителите отвътре и отвън –

особено резервоара за вода – никога не е било по-

лесно

Лесен за пълнене резервоар

Напълнете с кана или отнесете резервоара за вода

до чешмата. Индикаторът "max" ясно показва докъде

да напълните резервоара. Когато резервоарът е

празен, овлажнителят автоматично се изключва и

дисплеят посочва, че е нужно пълнене.

Заключване за здравословен въздух

Когато резервоарът за вода е празен и трябва да се

напълни, заключването за здравословен въздух

изключва овлажнителя.

Дизайн и покритие

Цвят (цветове): Бяло, светло зелено

Представяне

Скорост на овлажняване: 200 мл/ч

Технически данни

Вместимост на резервоара за вода: 2 л

Време на работа: 8 час(а)

Напрежение: 220 – 240 V

Зона на ефективност: 25 м²

Ниво на звука: 26 dB(А)

Страна на произход

Произведено в: Китай

Резервни части

Филтър за овлажн.: Сменяйте FY2401 веднъж на

всеки 6 месеца

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 249 x 249 x

339 мм

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.

* Няма непречистен парафин, който да замърсява въздуха.
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