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Mindig egészséges levegő
NanoCloud párásító technológiával

A Philips párásító maximális hatékonysággal és higiéniával veszi fel a harcot a

száraz levegővel szemben. Egyenletesen oszlatja szét a párásított levegőt a

helyiségben, és 99%-kal kevesebb baktériumot szór szét, mint az ultraszónikus

párásítók. Nincs fehér por és nedves padló.

Egészséges levegő

Higiénia szempontjából biztonságos, nincs fehér por* vagy nedves asztalfelület

Egyenletesen oszlatja szét a párásított levegőt a helyiségben

Mindig

Automatikusan kikapcsol, ha a párásító vize elfogyott

Egyszerű használat

Válasszon a csendes és a normál párásítás közül

A minimalista formatervezésnek köszönhetően kategóriájában a legjobb

tisztíthatóságot kapjuk

Könnyen utántölthető tartály



Párásító HU4801/01

Fénypontok Műszaki adatok

NanoCloud technológia

A Philips párásító NanoCloud technológiával

rendelkező, speciális, 3 lépcsős párologtató

rendszert biztosít. 1. lépcső: a párásító felszívó

szűrője a száraz levegő felvételekor

megragadja az olyan nagy részecskéket, mint

a haj, az állatszőr vagy a por. 2. lépcső a

NanoCloud technológiával rendelkező,

speciális párologtató rendszer vízmolekulák

hozzáadásával párásítja a levegőt anélkül,

hogy az baktériumot vagy vízkövet tartalmazna.

3. lépcső: a párásító állandó

sebesség mellett egészséges levegőt fúj ki,

ezáltal kellemes, egészséges, párás levegőt

biztosít az otthonában vízpára létrejötte nélkül.

Kellemes párásítás

Egyenletesen oszlatja szét a párásított levegőt

a helyiségben. Javul a belélegzett levegő

minősége és jobban alhat az egészséges

párásított levegőnek köszönhetően.

Kettős párásító sebesség

Csendes és normál párásítás közül választhat a

maximális rugalmasság érdekében.

Kategóriájában a legjobb tisztíthatóság

A párásítók tisztítása kívül és belül –

különösen a víztartályt nézve – sosem volt

egyszerűbb

Könnyen utántölthető tartály

Töltse fel egy pohár segítségével vagy tartsa a

csap alá a víztartályt. A „max” jelzés

egyértelműen mutatja, hogy a tartály

mennyire van tele. Ha a tartály kiürült, a

párásító automatikusan kikapcsol, és a kijelző

jelzi, hogy töltse fel a készüléket.

Egészséges levegő védelméért felelős zároló

mechanizmus

Ha a víztartály kiürült, és feltöltésre szorul, az

egészséges levegő védelméért felelős zároló

mechanizmus kikapcsolja a párásítót.

Formatervezés és kidolgozás

Szín(ek): Fehér, világos zöld

Teljesítmény

Párásítás mértéke: 200 ml/ó

Műszaki adatok

Víztartály űrtartalma: 2 L

Működési idő: 8 óra

Feszültség: 220–240 V

Tényleges terület: 25 m²

Hangerőszint: 26 dB (A)

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Csere

Párásító szűrő: 6 havonta cserélje ki az

FY2401 szűrőt

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 249 x 249

x 339 mm

 

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.

* Nem kerül ki fehér vízkő, amely szennyezné a levegőt.
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