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Vždy zdravý vzduch
s technologií zvlhčování NanoCloud

Zvlhčovač vzduchu Philips bojuje se suchým vzduchem s maximální efektivitou

a hygienou. Rovnoměrně distribuuje zvlhčený vzduch v místnosti, přičemž

v porovnání s ultrasonickými modely se vyznačuje o 99 % nižším šířením bakterií.

Už žádný bílý prach nebo vlhká podlaha.

Zdravý vzduch

Hygienicky bezpečnější, žádný bílý prach* a mokrá pracovní plocha

Rovnoměrně rozšiřuje zvlhčený vzduch po celé místnosti

Vždy

Automatické vypnutí, když ve zvlhčovači dojde voda

Jednoduchost

Vyberte si mezi tichým a standardním zvlhčováním

Minimalistický design umožňuje nejlepší čištění ve své třídě

Nádržka se snadným plněním
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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.

Příjemné zvlhčování

Rovnoměrně rozšiřuje zvlhčený vzduch po celé

místnosti. Dýchejte a spěte doma lépe díky

zdravému zvlhčenému vzduchu

Dvojnásobná rychlost zvlhčování

Vyberte si mezi tichým a standardním

zvlhčováním a využijte maximální flexibilitu.

Nejlepší možnosti čištění ve své třídě

Čištění zvlhčovačů zevnitř i zvenčí – zejména

nádržky na vodu – nebylo nikdy jednodušší

Nádržka se snadným plněním

Naplňte z nádoby nebo nádržku na vodu

přeneste pod kohoutek. Indikátor „max“ jasně

ukazuje, kam až nádržku naplnit. Když je

nádržka prázdná, zvlhčovač se automaticky

vypne a na displeji se objeví upozornění, že je

třeba nádržku doplnit.

Zámek na ochranu zdravého vzduchu

Když je nádržka na vodu prázdná a je třeba ji

doplnit, zámek na ochranu zdravého vzduchu

zvlhčovač vypne.

Design a provedení

Barva(y): Bílá, světle zelená

Výkon

Míra zvlhčování: 200 ml/h

Technické údaje

Kapacita nádržky na vodu: 2 L

Doba provozu: 8 hodin

Napětí: 220–240 V

Efektivní oblast: 25 m²

Úroveň hlasitosti: 26 dB(A)

Země původu

Vyrobeno v: Čína

Výměna

Zvlhčovací filtr: Filtr FY2401 vyměňte jednou

za 6 měsíců

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

249 x 249 x 339 mm

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

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

znečišťovaly.
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