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Zdrowsze powietrze
dzięki technologii NanoCloud i automatycznej kontroli

Automatyczna kontrola i inteligentna technologia parowania. Nawilżacz powietrza

firmy Philips pozwala precyzyjnie pozbyć się problemu suchego powietrza.

Równomiernie rozprowadza nawilżone powietrze w pomieszczeniu,

rozprzestrzeniając o 99% mniej bakterii w porównaniu z nawilżaczami

ultradźwiękowymi.

Zdrowsze powietrze

Bezpieczniej i bardziej higienicznie, bez białego osadu* i mokrych plam

Równomierne rozprowadzanie nawilżonego powietrza w pomieszczeniu

Ustawienia nawilżania umożliwiają dokładną kontrolę poziomu nawilżenia

Tryb automatycznego ustawiania nawilżenia zapewnia spokój

Zawsze

Czujnik Healthy Air Protect ostrzega o konieczności ponownego napełnienia zbiornika

Automatyczne wyłączanie po wyczerpaniu się wody w nawilżaczu

Prostota

Łatwy do ustawienia zegar — 1/4/8 godz.

W trybie snu nawilżacz działa z włączonym minimalnym oświetleniem

Wybierz opcję nawilżania cichego, standardowego lub automatycznego.

Minimalistyczna konstrukcja zapewnia najlepszą w swojej klasie łatwość czyszczenia

Łatwy do napełniania zbiornik
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Zalety

Technologia NanoCloud

Nawilżacz powietrza firmy Philips oferuje

trzystopniowy zaawansowany system

parowania z technologią NanoCloud. Etap 1:

filtr absorpcyjny nawilżacza wyłapuje duże

cząsteczki, takie jak włosy, sierść i kurz,

unoszące się w suchym powietrzu. Etap 2:

zaawansowany system parowania z

technologią NanoCloud nawilża powietrze,

dodając do niego cząsteczki wody (bez bakterii

czy osadu). Etap 3: zdrowe, przyjemne i

nawilżone powietrze jest wydmuchiwane z

nawilżacza ze stałą prędkością bez

równoczesnego tworzenia mgły wodnej.

Wygodne nawilżanie

Równomierne rozprowadzanie nawilżonego

powietrza w pomieszczeniu. Oddychaj łatwiej i

śpij lepiej w domu ze zdrowym, nawilżonym

powietrzem.

Precyzyjne ustawienia nawilżania

W nawilżaczu powietrza firmy Philips można

wybrać opcję 40-, 50- lub 60-procentowej

wilgotności powietrza, która zapewni

maksymalny komfort.

Tryb automatycznego ustawiania nawilżenia

Po włączeniu trybu automatycznego czujnik

cyfrowy będzie stale monitorować nawilżenie

powietrza oraz odpowiednio włączać i

wyłączać nawilżacz, dzięki czemu powietrze

będzie miało zawsze właściwy poziom

nawilżenia.

Czujnik Healthy Air Protect

Czerwone światło ostrzega o konieczności

ponownego napełnienia zbiornika.

Blokada Healthy Air Protect

Jeśli zbiornik wody jest pusty i wymaga

ponownego napełnienia, Blokada Healthy air

protect wyłącza nawilżacz i zapala się

czerwony wskaźnik oznaczający zatrzymanie

działania urządzenia.

Łatwy do ustawienia zegar — 1/4/8 godz.

Urządzenie może działać przez wybraną liczbę

godzin, po upływie których wyłącza się

automatycznie.

Specjalny tryb snu

W specjalnym trybie snu nawilżacz działa z

zachowaniem minimalnego poziomu hałasu.

Wszystkie lampki są wyłączone z wyjątkiem

wskaźnika prędkości

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.):

249 x 249 x 339 mm

Kolory: biały i metaliczny

Dane techniczne

Rekomendowany rozmiar pomieszczenia:

25 m²

Wydajność nawilżania: 220 ml/h

Pojemność zbiornika wody: 2 L

Czas działania: 8 godziny

Czujniki jakości powietrza: Czujnik nawilżenia

Poziom hałasu: tylko 26 dB w trybie cichym dB

Napięcie: 220–240 V

Wymiana

Filtr nawilżający: Filtr FY2401 należy

wymieniać co 6 miesięcy

* Brak białego osadu zanieczyszczającego powietrze.
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