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Vždy zdravý vzduch
s technológiou NanoCloud a automatickým ovládaním

Automatické ovládanie a technológia inteligentného odparovania. Zvlhčovač

vzduchu od spoločnosti Philips bojuje proti suchému vzduchu svojou presnosťou.

Zvlhčený vzduch rovnomerne rozháňa po miestnosti a v porovnaní s

ultrazvukovými zvlhčovačmi vzduchu rozširuje o 99 % menej baktérií.

Zdravý vzduch

Hygienicky bezpečnejší, žiaden biely prach* a žiaden mokrý stôl

Rovnomerná distribúcia zvlhčeného vzduchu v miestnosti

Nastavenia vlhkosti umožňujú presné ovládanie vlhkosti

Automatický režim vlhkosti pre absolútnu istotu

Vždy

Upozornenie na ochranu zdravého vzduchu vás upozorní na potrebu doplnenia vody

do nádoby

Automatické vypnutie po spotrebovaní vody vo zvlhčovači

Jednoduchosť

Jednoduché nastavenia časovača 1/4/8 hodín

V režime spánku je zvlhčovač spustený len s minimom svetelných indikátorov

Vyberte si medzi tichým, štandardným a automatickým zvlhčovaním

Minimalistický dizajn zabezpečí najjednoduchšie čistenie vo svojej triede

Nádoba s ľahkým plnením
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Hlavné prvky

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.

Presné nastavenia vlhkosti

Zvlhčovač vzduchu Philips vám umožňuje

vybrať si medzi 40-, 50- a 60-percentnou

vlhkosťou vzduchu pre váš maximálny komfort.

Automatický režim vlhkosti

Automatický režim využíva digitálny snímač na

neustále monitorovanie vlhkosti vzduchu a

podľa potreby zapína a vypína váš zvlhčovač,

čím sa zabezpečí vždy tá správna úroveň

vlhkosti.

Upozornenie na ochranu zdravého vzduchu

Červený indikátor vás upozorní na potrebu

doplnenia vody do nádoby

Zámok na ochranu zdravého vzduchu

Keď je nádoba na vodu prázdna a je potrebné

ju naplniť, zámok na ochranu zdravého

vzduchu vypne zvlhčovač a rozsvieti sa červený

indikátor, ktorý signalizuje zastavenie

zvlhčovača.

Jednoduché nastavenia časovača 1/4/8 hodín

Zariadenie bude pracovať nastavený počet

hodín a po uplynutí tohto času sa automaticky

vypne.

Špeciálny režim spánku

V režime spánku zvlhčovač pracuje maximálne

ticho a všetky svetelné indikátory okrem

indikátora rýchlosti sú vypnuté

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.
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Technické údaje

Špecifikácia dizajnu

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

339 mm

Farba(y): biela a ustricovo kovová

Technické špecifikácie

Odporúčaná veľkosť miestnosti: 25 m²

Kapacita zvlhčovania: 220 ml/h

Kapacita nádoby na vodu: 2 l

Čas prevádzky: 8 hodina(y)

Snímač(e) kvality vzduchu: Snímač vlhkosti

Úroveň hluku: len 26 dB v tichom režime dB

Napätie: 220 – 240 V

Náhradné

Filter na zvlhčovanie: Filter HU4102 vymeňte

vždy po 6 mesiacoch prevádzky

* Vzduch nie je znečisťovaný vodným kameňom.
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