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Altid ren luft
med NanoCloud-teknologi og automatisk regulering

Automatisk regulering og smart fordampningsteknologi. Philips-luftfugter

bekæmper tør luft med præcision. Den fordeler befugtet luft jævnt i hele rummet

og har 99 % mindre bakteriel spredning sammenlignet med ultrasoniske

luftfugtere.

Ren luft

Hygiejnisk mere sikker, intet hvidt støv* og ingen våde skriveborde

Fordeler befugtet luft jævnt i hele rummet

Befugtningsindstillinger muliggør præcis luftfugtighedsstyring.

Automatisk luftfugtighedstilstand giver dig ro i sindet

Altid

Alarmen til beskyttelse af ren luft advarer dig om, hvornår det er tid til at fylde tanken

op igen

Automatisk slukning, når luftfugteren løber tør for vand

Enkelhed

1/4/8 timers timer, der er nem at indstille

Sleep-tilstand, når luftfugteren kører med minimal belysning

Vælg mellem lydsvag, standard eller automatisk befugtning

Minimalistisk design giver dig markedets bedste rensbarhed

Letopfyldelig beholder
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Vigtigste nyheder

NanoCloud-teknologi

Denne Philips Air-luftfugter indeholder et 3-

trins avanceret fordampningssystem med

NanoCloud-teknologi. Trin 1: Det absorberende

filter i luftfugteren opfanger store partikler som

f.eks. menneskehår og dyrehår og støv ved

indsamling af den tørre luft. Trin 2: Det

avancerede fordampningssystem med

NanoCloud-teknologi fugter luften ved at tilføre

vandmolekyler til luften og medbringer ikke

bakterier og kedelsten. Trin 3: Sund luft bliver

blæst ud af luftfugteren ved en konstant

hastighed, der leverer behagelig, sund,

befugtet luft uden at danne vandpartikler i dit

hjem.

Behagelig befugtning

Fordeler befugtet luft jævnt i hele rummet. Træk

vejret og sov bedre hjemme med ren befugtet

luft

Præcise luftfugtighedsindstillinger

Philips Air-luftfugteren giver dig mulighed for

at vælge mellem 40, 50 og 60 procent

luftfugtighed, så du kan få maksimal komfort.

Automatisk luftfugtighedstilstand

Den automatiske tilstand bruger den digitale

sensor til konstant at overvåge luftfugtigheden

og tænder og slukker for luftfugteren, når det er

nødvendigt, så det sikres, at luftfugtigheden

konstant er på det rigtige niveau

Alarm til beskyttelse af ren luft

Alarm med rødt lys advarer om, hvornår det er

tid til at fylde tanken op igen

Beskyttelseslås til ren luft

Når vandtanken er tom og skal genopfyldes,

slukker beskyttelseslåsen til ren luft for

luftfugteren, og en rød indikator lyser for at

fortælle dig, at luftfugteren er stoppet.

1/4/8 timers timer, der er nem at indstille

Apparatet kører i et bestemt antal timer og

slukker automatisk, når den indstillede tid er

gået.

Dedikeret sleep-tilstand

Dedikeret sleep-tilstand, når luftfugteren kører

med minimalt støjniveau, og alle lysdioder er

slukket med undtagelse af

hastighedsindikatoren

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Designspecifikationer

Produktets mål (B x D x H): 249 * 249 *

339 mm

Farve(r): hvid og perlemor/metalic

Tekniske specifikationer

Anbefalet rumstørrelse: 25 m²

Befugtningskapacitet: 220 ml/t

Kapacitet: Vandtank: 2 L

Driftstid: 8 time(r)

Luftkvalitetssensor(er): Fugtighedssensor

Støjniveau: så lavt som 26 dB i lydløs

tilstand dB

Spænding: 220-240 V

Udskiftning

Fugtfilter: Udskift FY2401 hver 6. måned

* Der sker ingen hvid afskalning, der kan forurene luften.
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