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Altijd gezonde lucht
met NanoCloud-technologie en automatische bediening

Automatische controle en slimme verdampingstechnologie. De nauwkeurige

Philips-luchtbevochtiger voorkomt droge lucht. Hij verdeelt de bevochtigde lucht

gelijkmatig over de kamer en verspreidt 99% minder bacteriën dan ultrasonische

bevochtigers.

Gezonde lucht

Hygiënisch veiliger, geen wit stof* en geen nat bureau

Verdeelt gelijkmatig bevochtigde lucht door de kamer

Bevochtigingsinstellingen maken nauwkeurige vochtigheidscontrole mogelijk

Automatische vochtigheidsmodus voor uw gemoedsrust

Altijd

Het beschermingsalarm voor gezonde lucht waarschuwt u wanneer u de tank moet

bijvullen

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer al het water is verdampt

Eenvoud

Eenvoudig in te stellen timer voor 1/4/8 uur

Slaapmodus waarbij de bevochtiger werkt met een minimum aan licht

Kies tussen stille, normale of automatische bevochtiging

Door het minimalistische ontwerp is het apparaat uitstekend schoon te maken

Eenvoudig te vullen reservoir
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Kenmerken

NanoCloud-technologie

Deze Philips-luchtbevochtiger beschikt over

een geavanceerd verdampingssysteem in drie

fasen. Fase 1: het absorberende filter op de

bevochtiger vangt grote deeltjes op, zoals haar

van mensen/huisdieren, en stof wanneer droge

lucht wordt opgezogen. Fase 2: de

geavanceerde verdampingstechnologie met

NanoCloud-technologie bevochtigt de lucht

door watermoleculen aan de lucht toe te

voegen, zonder bacteriën of kalk. Fase 3:

gezonde lucht wordt met een constante

snelheid uit de bevochtiger geblazen, voor een

gezonde vochtige lucht zonder vorming van

waternevel in uw huis.

Aangename bevochtiging

Verdeelt gelijkmatig bevochtigde lucht door de

kamer. Adem en slaap thuis beter met gezonde

bevochtigde lucht

Nauwkeurige vochtigheidsinstellingen

Met de Philips-luchtbevochtiger kunt u kiezen

tussen een luchtvochtigheidspercentage van

40, 50 of 60 procent voor maximaal comfort.

Automatische vochtigheidsmodus

De automatische modus gebruikt de digitale

sensor om constant de luchtvochtigheid te

controleren en zal uw bevochtiger telkens in-

en uitschakelen wanneer dit nodig is. Zo bent u

constant van de juiste mate van

luchtvochtigheid verzekerd

Beschermingsalarm voor gezonde lucht

Het rood oplichtende alarm waarschuwt u

wanneer u de tank moet bijvullen

HealthyAir Protect Lock

Wanneer het waterreservoir leeg is en opnieuw

moet worden gevuld, schakelt HealthyAir

Protect Lock de bevochtiger uit en gaat er een

rood indicatielampje branden om u te vertellen

dat de bevochtiger is gestopt.

Eenvoudig in te stellen timer voor 1/4/8 uur

Het apparaat werkt voor de ingestelde tijdsduur

en schakelt daarna automatisch uit.

Speciale slaapmodus

Speciale slaapmodus waarbij de bevochtiger

werkt met een minimaal geluidsniveau en alle

lampjes uit zijn behalve de snelheidsindicator

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Ontwerpspecificaties

Afmetingen van het product (b x d x h): 249 x

249 x 339 millimeter

Kleur(en): wit en oester metallic

Technische specificaties

Aanbevolen ruimte: 25 m²

Bevochtigingscapaciteit: 220 ml/u

Capaciteit waterreservoir: 2 l

Gebruikstijd: 8,0 uur

Luchtkwaliteitssensor(en):

Luchtvochtigheidssensor

Geluidsniveau: slechts 26 dB in de stille

modus dB

Voltage: 220 - 240 volt

Vervanging

Bevochtigingsfilter: Vervang FY2401 elke 6

maanden

* Er komt geen luchtvervuilende witte kalk vrij.
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