
 

Ilmankostutin

Series 2000

 
Huoneen koko jopa 44 m²

Levittää 99 % vähemmän
bakteereja*

Automaattiset
kostutusasetukset

Numeerinen näyttö

 

HU4813/10 Miellyttävä sisäilma kostutuksen avulla
Hengitä vapaammin

Philips Series 2000 -ilmankostutin takaa, että sisäilman kosteuspitoisuus pysyy

ihanteellisella tasolla (40–60 %). Ihanteellinen ilmankosteus vähentää bakteerien

ja virusten leviämistä, pölyn muodostumista ja silmien ja ihon kuivumista.

NanoCloud-teknologia levittää 99 % vähemmän bakteereja* johtavaan ultraääni-

ilmankostuttimeen verrattuna. Se ehkäisee myös kosteustahroja ja valkoista pölyä.

NanoCloud-tekniikka

Kostutettu ilma jakautuu tasaisesti koko huoneeseen

Estää märät läikät ja valkoisen pölyn*

Levittää 99 % vähemmän bakteereita

Turvallinen ilmankostutin

Imee vettä hyvin ja takaa tehokkaan haihdutuksen

Älykkäät ohjaimet

Asetukset mahdollistavat ilmankosteuden tarkan säädön

Hiljainen yötila

Ajastin

Helppo huolto

Helposti täytettävä säiliö

Helppo puhdistaa



Ilmankostutin HU4813/10

Kohokohdat

Kostutettu ilma jakautuu tasaisesti koko

huoneeseen

Kun kodin ilma on miellyttävän kosteaa,

hengittäminen ja nukkuminen helpottuvat.

Philips-ilmankostuttimen ansiosta voit valita

ilmankosteudeksi 40, 50 tai 60 %.

Ilmankostuttimen edistyksellinen NanoCloud-

teknologia hyödyntää luonnollista

haihdutusprosessia: kuiva ilma imetään

laitteen sisään, siihen lisätään

vesimolekyylejä, ja lopuksi kostutettu ilma

palautetaan takaisin huoneeseen.

Ei märkiä läikkiä eikä valkoista pölyä

Ilmankostutin jakaa kostutetun ilman tasaisesti

ympäri huonetta eikä aiheuta märkiä jälkiä

lattialle tai pinnoille. NanoCloud-tekniikka

vähentää myös mineraalien leviämistä ilmaan,

joten huonekaluihin ja muille pinnoille ei

synny pölyä.

Levittää 99 % vähemmän bakteereita

Kun vesi on haihtunut, vesimolekyylit ovat niin

pieniä, että ihmissilmä ei erota vesihöyryä.

Pienen kokonsa takia vesimolekyylit eivät

myöskään pysty levittämään ilmaan

bakteereita. Laboratoriotutkimuksemme

vahvistaa, että NanoCloud-tekniikka levittää

99 % vähemmän bakteereita johtaviin

ultraäänikostuttimiin verrattuna.

Turvallinen ilmankostutin

Vaaraa höyryn kuumenemisesta tai veden tai

höyryn aiheuttamista palovammoista ei ole.

Koska vettä ei kuumenneta, vaaraa

lämpövaurioista ei ole.

Asetukset mahdollistavat ilmankosteuden

tarkan säädön

Philips-ilmankostuttimen ansiosta voit valita

ilmankosteudeksi 40, 50 tai 60 %. Laite pystyy

ylläpitämään oikeaa ilmankosteutta älykkään

anturin avulla. Lisäksi saat palautetta

numeerisen näytön kautta, joka esittää

huoneen ilmankosteuden reaaliajassa.

Hiljainen yötila

Yötilassa ilmankostutin on hiljaisempi ja kaikki

valot ovat sammutettu nopeusasetusta lukuun

ottamatta. Tämän asetuksen avulla voit

ylläpitää haluamasi kosteustason yön aikana.

Ajastin

Ajastimella voit laittaa ilmankostuttimen

käyntiin 1, 4 tai 8 tunnin ajaksi.

Helposti täytettävä säiliö

Vesisäiliön voi täyttää kannusta tai

vesihanasta. Max-merkki osoittaa selvästi,

kuinka täyteen säiliön voi täyttää. Kun

vesisäiliö tyhjenee, ilmankostutin sammuu

automaattisesti ja sen näytössä näkyy kehotus

lisätä vettä.

Helppo puhdistaa

Pyöreä ja minimalistinen muotoilu helpottaa

puhdistamista. Tässä ilmankostuttimessa ei ole

lämpölevyä, joten kalkinpoisto ei ole tarpeen.

3 nopeusasetusta

Philips-ilmankostuttimessa on kolme

nopeusasetusta, ja kostutusteho suurimmalla

asetuksella on 300 ml/h. Ilmankostutin sopii

hyvin keskikokoisiin, enintään 44 m2:n

huoneisiin.*

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

Ohjauspaneelin väri: Musta

Ohjauspaneelin tyyppi: Painike

Rungon materiaali: Muovi

Väri(t): Musta/hopea

Suorituskyky

Kostutusteho: 300 ml/h

Huoneen koko: 44 m²

Ääniteho: 34 dB (A)

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 1,6 m

Jännite: 220 V

Vesisäiliö: 2 V

Alkuperämaa

Alkuperämaa: Kiina

Varaosat

Ilmankostuttimen suodatin: vaihda FY2401-

suodatin 6 kuukauden välein

Huolto

2 vuoden takuu

Ympäristö

Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Ominaisuudet

Tuulettimen nopeus: Yötila, automaattitila

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (P x L x K): 249*249*339

 

* Estää märät jäljet ja pölyn: Itsenäinen kolmannen

osapuolen testi (nestepisaroiden aiheuttamat

mineraalijäänteet huonekaluissa), DIN 44973, IUTA e.V.

Ilmassa havaittavien nestepisaroiden aiheuttamat

mineraalijäänteet huonekaluissa kolmen tunnin

ajanjakson aikana.

* Huoneen koko lasketaan kolmannen osapuolen

laboratorion testaaman kostutustehon mukaan AHAM

HU-1-2006 (R2011) -standardin mukaisesti.

* Tulokset perustuvat pseudomonas fragi -

bakteeripäästöihin suoraan puhtaista yksiköistä ja

suodattimista, 2 tunnin jatkuvan käytön jälkeen, kun on

käytetty suurinta asetusta ja mainittua bakteeria

sisältävää steriloitua vettä 1 kuution kammiossa, jonka

veden vaihtumisnopeus on 280 litraa/min (74 gpm).
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