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Andas skillnaden
Smart luftfuktning för behagligare inomhusluft

Philips Luftfuktare säkerställer att inomhusluften håller en optimal luftfuktighet

(40-60 %). Vid optimal luftfuktighet minskas spridningen av bakterier och virus,

det bildas mindre damm och man minskar risken att få torr hud och torra ögon.

Hälsosam luft

Smart luftfuktning

Fördelar fuktad luft jämnt i hela rummet

Fuktighetsinställningar möjliggör exakt fuktighetskontroll

Automatiskt fuktighetsläge så du slipper tänka på det

Alltid

Automatisk avstängning när vattnet tar slut i luftfuktaren

Timer för automatisk avstängning

Enkelhet

1/4/8 timmars lättinställd timer

Viloläge när luftfuktaren körs med minimibelysning

Välj mellan tyst, standard och automatisk luftfuktning

Minimalistisk formgivning ger dig förstklassig rengörbarhet

Tank som är enkel att fylla på
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Funktioner

För rum upp till 25 kvm2

Philips luftfuktare använder sig av en avancera

NanoCloud-teknologi. Steg 1: det absorberande

filtret i luftfuktaren fångar stora partiklar, till

exempel hår från människor och husdjur och

damm. Steg 2: NanoCloud-teknologin fuktar

luften genom att tillsätta vattenmolekyler.

Teknologin förhindrar springning av bakterier

och kallk. Steg 3: hälsosam luft blåser ut ur

luftfuktaren i jämn hastighet och ger en

behaglig, hälsosam fuktig luft utan att det

bildas dimma i ditt hem.

Avger inget vitt dam eller våta fläckar

Andas och sov bättre hemma med hälsosam

fuktad luft. Med Philips luftluftfuktare kan du

välja mellan 40, 50 och 60 % luftfuktighet för

önskad komfort.

Digital sensor för direkt återkoppling

Med Philips luftluftfuktare kan du välja mellan

40, 50 och 60 % luftfuktighet för maximal

komfort.

Automatiskt fuktighetsläge

I det automatiska läget används den digitala

sensorn för att ständigt övervaka luftfuktigheten

och aktiverar och inaktiverar luftfuktaren efter

behov, så att luftfuktigheten alltid ligger på rätt

nivå.

Skyddsvarning för hälsosam luft

En röd lampa tänds när du behöver fylla på

vattentnken. Gör du inte detta kommer

luftfuktaren automatiskt att stängas av.

uftfuktningsfiltret ska rengöras regelbundet och

vattentanken sköljas. Vi rekommenderar även

att luftfuktingsfiltret byts var tredje månad.

Timer för automatisk avstängning

Timerinställning från 1 till 8 timmar. Skärmen

kan släckas och fläkhastigheten kan sänkas för

diskret drift under natten.

1/4/8 timmars lättinställd timer

Enheten är aktiv i inställt antal timmar och

stängs av automatiskt när inställd tid har

förflutit.

Speciellt viloläge vid minimibelysning

Viloläge när luftfuktaren körs med

minimiljudnivå och alla lampor är släckta

förutom hastighetsindikatorn

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Designspecifikationer

Produktmått (B x D x H): 249 * 249 * 339 mm

Färg(er): vit och metallicgrå

Tekniska specifikationer

Rekommenderad rumsstorlek: 25 m²

Luftfuktningskapacitet: 220 ml/tim

Vattentankskapacitet: 2 L

Användningstid: 8 timmar

Luftkvalitetssensorer: Fuktighetsgivare

Brusnivå: så låg som 26 dB i tyst läge dB

Spänning: 220-240 V

Byte

luftfuktningsfilter: Byt ut FY2401 var sjätte

månad

* Det finns inget vitt kalk som kan förorena luften.
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