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Vienmēr tīrs gaiss
ar NanoCloud mitrināšanas tehnoloģiju

Philips gaisa mitrinātājs ar maksimālu efektivitāti un higiēnu cīnās ar sausu gaisu.

Tas vienmērīgi izplata mitrināto gaisu visā telpā, un izplata par 99 % mazāk

baktēriju salīdzinājumā ar ultraskaņas mitrinātājiem. Neatstāj baltus putekļus un

mitras grīdas

Tīrs gaiss

Higiēniski drošāka, nekādu baltu putekļu* un mitra galda

Vienmērīgi izplata mitrinātu gaisu visā telpā

Vienmēr

Automātiska izslēgšanās, kad mitrinātājā izbeidzas ūdens

Vienkāršība

Izvēlieties starp kluso un standarta mitrināšanu

Minimālisma dizains jums piedāvā labāko tīrāmību savā klasē

Viegli piepildāma tvertne



Gaisa mitrinātājs HU4801/01

Izceltie produkti Specifikācijas

NanoCloud tehnoloģija

Šis Philips gaisa mitrinātājs piedāvā trīs

pakāpju uzlabotu iztvaikošanas sistēmu ar

NanoCloud tehnoloģiju. 1. posms: mitrinātāja

absorbējošais filtrs uztver lielas daļiņas,

piemēram, cilvēka / dzīvnieka matus / spalvas

un putekļus, iesūcot sauso gaisu. 2. posms:

uzlabotā iztvaikošanas sistēma ar NanoCloud

tehnoloģiju mitrina gaisu, pievienojot gaisam

ūdens molekulas, un nesatur baktērijas vai

nosēdumus. 3. posms: no mitrinātāja konstantā

ātrumā izplūst veselīgs gaiss, nodrošinot ērtu,

veselīgu mitru gaisu, neradot ūdens miglu jūsu

mājās.

Ērta mitrināšana

Vienmērīgi izplata mitrinātu gaisu visā telpā.

Elpojiet un izbaudiet labāku miegu savās

mājās ar veselīgu mitrinātu gaisu

Dubultais mitrināšanas ātrums

Izvēlieties starp kluso un standarta mitrināšanu

maksimāla elastīguma nodrošināšanai.

Labākā tīrāmība savā klasē

Mitrinātāju tīrīšana no iekšpuses un ārpuses,

īpaši ūdens tvertnes tīrīšana nekad nav bijusi

vieglāka

Viegli piepildāma tvertne

Pielejiet no burkas vai pielieciet ūdens tvertni

pie krāna. Indikators “max” skaidri parāda, cik

tālu tvertne jāpiepilda. Kad tvertne ir tukša,

mitrinātājs automātiski izslēdzas un displejs

rāda, ka ir nepieciešama uzpilde.

Veselīga gaisa aizsardzības slēdzis

Ja ūdens tvertne ir tukša, un to nepieciešams

uzpildīt, tīra gaisa aizsardzības slēdzis

mitrinātāju izslēdz.

Dizains un apdare

Krāsa(s): Balta, gaiši zaļa

Sniegums

Mitrināšanas ātrums: 200 ml/h

Tehniskā specifikācija

Ūdens tvertnes ietilpība: 2 l

Darbības laiks: 8 stundas

Spriegums: 220–240 V

Lietderīgais iedarbības laukums: 25 m²

Skaņas līmenis: 26 dB(A)

Izcelsmes valsts

Ražots: Ķīna

Maināmas detaļas

Mitrināšanas filtrs: Nomainiet FY2401 ik pēc

6 mēnešiem.

Svars un izmēri

Produkta izmēri (GxPxA): 249 x 249 x

339 mm

 

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var

samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un

CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina

ievērojamu vides aizsardzību vienā vai

vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās

— energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija

un uzticamība ekspluatācijas laikā.

* Netiek izsviesti balti nosēdumi, kas piesārņotu gaisu

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez

paziņojuma. Preču zīmes ir

Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu

īpašnieku īpašums.

Izlaides datums

2020‑11‑30

Versija: 6.2.1

12 NC: 8834 801 01220

EAN: 08 71010 37647 17

www.philips.com

http://www.philips.com/

