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Technológia NanoCloud

 

HU4801/01

Vždy zdravý vzduch
so zvlhčovacou technológiou NanoCloud

Zvlhčovač vzduchu od spoločnosti Philips bojuje proti suchému vzduchu

maximálne efektívne a hygienicky. Zvlhčený vzduch rovnomerne rozháňa po

miestnosti a v porovnaní s ultrazvukovými zvlhčovačmi zvuku rozširuje o 99 %

menej baktérií. Žiadny biely prach ani vlhké podlahy.

Zdravý vzduch

Hygienicky bezpečnejší, žiaden biely prach* a žiaden mokrý stôl

Rovnomerná distribúcia zvlhčeného vzduchu v miestnosti

Vždy

Automatické vypnutie po spotrebovaní vody vo zvlhčovači

Jednoduchosť

Vyberte si medzi tichým a štandardným zvlhčovaním

Minimalistický dizajn zabezpečí najjednoduchšie čistenie vo svojej triede

Nádoba s ľahkým plnením



Zvlhčovač vzduchu s technológiou NanoCloud HU4801/01

Hlavné prvky Technické údaje

Technológia NanoCloud

Tento zvlhčovač vzduchu ponúka trojfázový

pokročilý systém odparovania s technológiou

NanoCloud. Fáza 1: absorpčný filter na

zvlhčovači zachytí veľké častice, ako sú

napríklad ľudské vlasy, zvieracie chlpy alebo

prach, pri nasávaní suchého vzduchu. Fáza 2:

pokročilý systém odparovania s technológiou

NanoCloud zvlhčí vzduch pridaním molekúl

vody do vzduchu bez obsahu baktérií a

vodného kameňa. Fáza 3: zdravý vzduch sa

vyfukuje zo zvlhčovača konštantnou rýchlosťou

bez vytvárania vodnej hmly vo vašej

domácnosti, čím sa pohodlne získava zdravý a

vlhký vzduch.

Pohodlné zvlhčovanie

Rovnomerná distribúcia zvlhčeného vzduchu v

miestnosti. Dýchajte a spite vo svojom dome

lepšie vďaka zdravému zvlhčenému vzduchu.

Dve rýchlosti zvlhčovania

Vyberte si medzi tichým a štandardným

zvlhčovaním pre maximálnu flexibilitu.

Najjednoduchšie čistenie vo svojej triede

Čistenie zvlhčovačov zvnútra aj zvonka –

najmä nádoby na vodu – ešte nikdy nebolo

jednoduchšie

Nádoba s ľahkým plnením

Doplňte vodu pomocou pohára alebo doneste

nádobu na vodu k vodovodnému kohútiku.

Indikátor maximálnej hladiny zreteľne ukazuje,

koľko vody môžete naliať do nádoby. Keď je

nádoba prázdna, zvlhčovač sa automaticky

vypne a displej indikuje potrebu doplnenia

vody.

Zámok na ochranu zdravého vzduchu

Keď je nádoba na vodu prázdna a je potrebné

doplniť vodu, zámok na ochranu zdravého

vzduchu vypne zvlhčovač.

Dizajn a povrchová úprava

Farba(y): Biela, bledozelená

Výkon

Výkon zvlhčovania: 200 ml/h

Technické špecifikácie

Kapacita nádoby na vodu: 2 l

Čas prevádzky: 8 hodina(y)

Napätie: 220 – 240 V

Účinná oblasť: 25 m²

Hladina zvuku: 26 dB(A)

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Čína

Náhradné

Filter na zvlhčovanie: Filter HU4102 vymeňte

vždy po 6 mesiacoch prevádzky

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (D x Š x V): 249 x 249 x

339 mm

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

* Vzduch nie je znečisťovaný vodným kameňom.
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