
 

Philips-
ilmankostutin

 
Enintään 25 m²:n tiloihin

Ei valkoista pölyä tai
kosteustahroja

99 % vähemmän bakteerien
leviämistä*

Kostutetun ilman tasainen
levitys

 

HU4803/01

Aina puhdasta ilmaa
Hengitä vapaammin – Miellyttävä sisäilma kostutuksen avulla

Philips-ilmankostutin takaa, että sisäilman kosteuspitoisuus pysyy ihanteellisella

tasolla (40-60 %). Ihanteellinen ilmankosteus vähentää bakteerien ja virusten

leviämistä, pölyn muodostumista ja silmien ja ihon kuivumista.

Puhdas ilma

Älykästä ilmankostutusta

Kostutettu ilma jakautuu tasaisesti koko huoneeseen

Asetukset mahdollistavat ilmankosteuden tarkan säädön

Automaattinen kosteutustila

Aina

Laite antaa varoituksen, kun säiliön vesi on loppumassa

Kun ilmankostuttimesta loppuu vesi, toiminta pysähtyy automaattisesti

Yksinkertaisuus

Automaattisen poiskytkennän ajastin

Erityinen lepotila ja minimivalaistus

Valittavana hiljainen, tavallinen ja automaattinen kosteutus

Selkeän muotoilun ansiosta laite on helppo puhdistaa

Helposti täytettävä säiliö
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Kohokohdat

NanoCloud-tekniikka

Philipsin ilmankostuttimessa käytetään

edistyksellistä NanoCloud-teknologiaa. Vaihe

1: ilmankostuttimen imevä suodatin ottaa kiinni

suuret hiukkaset, esimerkiksi ihmisten hiukset,

lemmikkien karvat ja pölyn. Vaihe 2:

NanoCloud-teknologia kostuttaa ilman

lisäämällä siihen vesimolekyylejä. Teknologia

estää bakteerien ja kalkin leviämisen. Vaihe 3:

terveellistä ilmaa puhalletaan

ilmankostuttimesta tasaisella nopeudella. Se

luo kotiin miellyttävän, terveellisen

ilmankosteuden ilman kosteuden tiivistymistä.

Miellyttävä ilmankosteus

Kun kodin ilma on miellyttävän kosteaa,

hengittäminen ja nukkuminen helpottuvat.

Philips-ilmankostuttimen ansiosta voit valita

ilmankosteudeksi 40, 50 tai 60 %.

Tarkat kosteusasetukset

Philips-ilmankostuttimen ansiosta voit valita

ilmankosteudeksi 40, 50 tai 60 %.

Automaattinen kosteustila

Automaattisessa tilassa käytetään digitaalista

anturia, joka valvoo ilmankosteutta jatkuvasti.

Se käynnistää tai sammuttaa kostuttimen

tarpeen mukaan, jolloin ilmankosteus pysyy

aina sopivalla tasolla.

Automaattinen suojavaroitus

Punainen merkkivalo hälyttää säiliön

tyhjentyessä

Automaattinen sammutus

Punainen merkkivalo syttyy, kun vesisäiliö on

täytettävä. Jos vettä ei lisätä, ilmankostutin

sammuu automaattisesti. Kostutussuodatin

puhdistetaan säännöllisesti ja vesisäiliö

huuhdellaan. Suosittelemme myös

ilmankostutussuodattimen vaihtoa kolmen

kuukauden välein.

1, 4 ja 8 tunnin kätevä ajastin

Ajastimeen voi säätää 1–8 tuntia. Näytön voi

sammuttaa ja puhaltimen nopeutta vähentää,

jolloin laite käy huomaamattomasti yön

aikana.

Yötila

Yötilassa ilmankostutin käy hiljaisella äänellä

ja kaikki muut paitsi nopeusilmaisimen

merkkivalo on sammutettu

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Muotoilutiedot

Tuotteen mitat (L x S x K): 249*249*339 mm

Väri(t): valkoinen ja helmiäismetalli

Tekniset tiedot

Suositeltava huonekoko: 25 m²

Kosteutuskapasiteetti: 220 ml/h

Vesisäiliön tilavuus: 2 V

Käyttöaika: 8 tuntia

Ilmanlaadun tunnistimet: Kosteuden ilmaisin

Käyttöääni: vain 26 dB hiljaisessa tilassa dB

Jännite: 220–240 V

Varaosat

Ilmankostuttimen suodatin: Vaihda FY2401-

suodatin 6 kuukauden välein

* Ei päästä ilmaan haitallista valkoista kalkkia.
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