
 

Zvlhčovač vzduchu s
technologií NanoCloud

Series 2000

 
Až 44 m²

Šíří o 99 % méně bakterií*

Automatické nastavení vlhkosti

Číselná zpětná vazba

 

HU4813/10

Hygienické zvlhčování
Technologie NanoCloud

Dýchejte snáze díky zvlhčovačům vzduchu řady 2000 od společnosti Philips. Odpařovací technologie

NanoCloud šíří o 99 % méně bakterií* oproti předním ultrazvukovým zvlhčovačům a zamezuje mokrým skvrnám

či bílému prachu*. Dokonalé pro ložnice nebo dětské pokoje.

Technologie NanoCloud

Přirozený proces vypařování

Zabraňuje vzniku mokrých skvrn a bílého prachu*

O 99 % nižší šíření bakterií

Žádná horká voda

Vysoká efektivita absorpce a vypařování vody

Inteligentní ovládání

Automatické nastavení vlhkosti

Režim tichého spánku

Časovač

Snadná údržba

Nádržka se snadným plněním

Snadné čištění
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Přednosti

Přirozený proces vypařování

Hygienické a přirozené odpařování zajišťuje

optimální výkon. Zvlhčovačem prochází suchý

vzduch. Jsou přidány vodní páry a ze

zvlhčovače vychází do okolního vzduchu vlhčí

vzduch. Technologie NanoCloud používá

přirozené vypařování, při kterém je nasáván

suchý vzduch, do kterého jsou přidávány

molekuly vody a ven vychází do místnosti

zvlhčený vzduch.

Žádné mokré skvrny ani bílý prach

Díky 360° provedení je zvlhčený vzduch

rovnoměrně distribuován po celé místnosti a na

podlaze ani na stole se netvoří žádné

kapky. Technologie NanoCloud rovněž

redukuje šíření minerálů do vzduchu, což

zabraňuje v usazování bílého prachu na vašem

nábytku a rovných površích.

O 99 % nižší šíření bakterií

Když se odpaří voda, jsou molekuly vody tak

malé, že je vodní opar pro lidské oko

neviditelný. A protože jsou molekuly tak malé,

roznáší do vzduchu méně bakterií. Naše

laboratorní testy potvrdily, že technologie

NanoCloud šíří do vzduchu oproti předním

ultrazvukovým zvlhčovačům o 99 % méně

bakterií.

Žádná horká voda

Zvlhčovač s malým rizikem popálení horkou

vodou nebo párou. Technologie NanoCloud

neohřívá vodu a zabraňuje tak riziku popálení

horkou vodou nebo párou.

Automatické nastavení vlhkosti

Automatické nastavení vlhkosti umožňuje

udržovat konstantní úroveň vlhkosti. Vyberte

požadovanou úroveň vlhkosti 40 %, 50 % nebo

60 % a zvlhčovač vzduchu se automaticky

zapne nebo vypne, aby požadované úrovně

dosáhl. Inteligentní snímač vlhkosti umožňuje

přesné její řízení. Uvádí aktuální číselné

vyjádření stupně vlhkosti v místnosti.

Režim tichého spánku

Ve spánkovém režimu běží zvlhčovač při

minimální hladině hluku a všechny kontrolky

kromě indikátoru rychlosti jsou zhasnuty. V

tomto nastavení můžete udržovat požadovanou

hladinu vlhkosti i když právě spíte.

Časovač

Při použití časovače běží zvlhčovač po dobu

nastaveného počtu hodin a po uplynutí této

doby se automaticky vypne. Vyberte možnost

1, 4 nebo 8 hodin.

Nádržka se snadným plněním

Naplňte z nádoby nebo nádržku na vodu

přeneste pod kohoutek. Indikátor „max“ jasně

ukazuje, kam až nádržku naplnit. Když je

nádržka prázdná, zvlhčovač se automaticky

vypne a na displeji se objeví upozornění, že je

třeba nádržku doplnit.

Snadné čištění

Díky oblému a minimalistickému designu je

čištění snadné. Zvlhčovač vzduchu nemá

topnou destičku, takže není třeba odstraňovat

vodní kámen.

3 rychlosti ventilátoru

Zvlhčovač vzduchu Philips má 3 rychlosti

ventilátoru a míru zvlhčení 300 ml/h

v nejvyšším nastavení. Je ideální pro středně

velké pokoje o rozloze až 44 m²*.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Design a provedení

Barva ovládacího panelu: Černá

Typ ovládacího panelu: Tlačítkový panel

Materiál hlavního tělesa: Plast

Barva(y): Černá, stříbrná

Výkon

Míra zvlhčování: 300 ml/h

Velikost místnosti: 44 m²

Hlučnost: 34 dB(A)

Technické údaje

Délka kabelu: 1,6 m

Napětí: 220 V

Nádržka na vodu: 2 L

Země původu

Země původu: Číně

Výměna

Zvlhčovací filtr: Filtr FY2401 vyměňujte jednou

za 6 měsíců

Servis

2letá záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Funkce

Rychlost ventilátoru: Režim spánku,

Automatický režim

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V): 249*249*339

 

* Zamezuje mokrým skvrnám a bílému prachu: Nezávislý

test třetí strany nazvaný "Determination of deposition

of minerals from liquid droplets on furniture according

to DIN 44973, IUTA e.V.", který měří nános minerálů na

nábytku z kapének kapaliny přenášených vzduchem po

dobu 3 hodin.

* Velikost pokoje je vypočítána na základě míry zvlhčení

vycházející z testování laboratoře třetí strany dle

standardu AHAM HU-1-2016 (R2011)

* Výsledky založené na emisích bakterie Pseudomonas

Fragi přímo z čistých jednotek a filtrů, po 2 hodinách

nepřetržitého používání, na nejvyšší nastavení,

s použitím sterilizované vody infikované touto bakterií, v

testovací komoře 1 m3, při obnově 280 litrů za minutu

(74 gal/min).

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání

2020‑04‑19

Verze: 8.0.1

EAN: 08 71010 37863 82

www.philips.com

http://www.philips.com/

