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Akár 44 m²-re

99%-kal kevesebb baktériumot
szór szét*

Automatikus páratartalom-
beállítások

Numerikus visszajelzés

 

HU4813/10 Higiénikus párásítás
NanoCloud technológia

Lélegezzen könnyebben a Philips 2000-es sorozatú párásítók segítségével. A

NanoCloud párologtató technológia 99%-kal kevesebb baktériumot szór szét*,

mint a vezető ultrahangos párásítók, és megakadályozza a nedves foltok vagy

fehér por kialakulását*. Tökéletes a hálószobákba és az óvodákba.

NanoCloud technológia

Természetes párologtató folyamat

Megakadályozza a nedves foltok vagy fehér por kialakulását*

99%-kal kevesebb baktériumot szór szét

Forró víz nélküli technológia

Nagyfokú vízfelszívódási és párologtatási hatékonyság

Intelligens szabályzók

Automatikus páratartalom-beállítások

Csendes készenléti üzemmód

Időzítő

Könnyen karbantartható

Könnyen utántölthető tartály

Könnyen tisztítható kivitel



Párásító HU4813/10

Fénypontok

Természetes párologtató folyamat

A higiénikus és természetes párologtató

folyamat optimális teljesítményt biztosít. A

száraz levegő áthalad a párásítón. A párásító

vízpárát ad a levegőhöz, és a párás levegőt

kijuttatja a környezeti levegőbe. A NanoCloud

technológia olyan természetes párologtató

folyamatot használ, amely beszívja a száraz

levegőt, vízmolekulákat ad a levegőhöz, és a

párásított levegőt kibocsátja a szobába.

Nincsenek nedves foltok vagy fehér por

360°-os kialakításának köszönhetően a

párásító egyenletesen oszlatja szét a párásított

levegőt a helyiségben, megakadályozva a

nedves foltok kialakulását a padlón vagy az

asztalon. A NanoCloud technológia csökkenti

annak kockázatát, hogy az ásványi anyagok

elterjedjenek a levegőben, ezáltal

megakadályozza, hogy a bútorokon és más

felületeken fehér porréteg alakuljon ki.

99%-kal kevesebb baktériumot szór szét

A víz elpárologtatása során a vízmolekulák

olyan kicsik, hogy a vízpára emberi szemmel

nem látható.A vízmolekulák kis méretük miatt

kevesebb baktériumot tudnak kiengedni a

levegőbe. Laboratóriumi tesztjeink megerősítik,

hogy a NanoCloud technológia 99%-kal

kevesebb baktériumot szór szét, mint a vezető

ultrahangos párásítók.

Forró víz nélküli technológia

A párásító használatával elkerülhetők a forró

víz vagy gőz által okozott sérülések. A

NanoCloud technológia nem melegíti fel a

vizet, így megelőzhetők a forró víz vagy gőz

által okozott sérülések.

Automatikus páratartalom-beállítások

Tartson fenn állandó páratartalmat az

automatikus páratartalom-beállítások

segítségével. Válassza ki a cél páratartalmat:

40%, 50% vagy 60%, és a párásító

automatikusan be- és kikapcsol majd a kívánt

páratartalom elérése érdekében. Az intelligens

páratartalom-érzékelő révén a készülék

pontosan szabályozza a páratartalmat.

Ezenkívül valós idejű, numerikus értékben

kijelzi a helyiség páratartalmát.

Csendes készenléti üzemmód

Készenléti üzemmódban a párásító minimális

zajszint mellett működik – és a sebességjelzőt

leszámítva – az összes fény ki van kapcsolva.

Ezzel a beállítással biztosíthatja a kívánt

páratartalom fenntartását még akkor is, amikor

alszik.

Időzítő

Az időzítő használata során a párásító

megadott számú órán át működtethető, és

automatikusan kikapcsol, ha a beállított idő

letelt. Válasszon 1, 4 vagy 8 óra közül.

Könnyen utántölthető tartály

Töltse fel egy pohár segítségével vagy tartsa a

csap alá a víztartályt. A „max” jelzés

egyértelműen mutatja, hogy a tartály

mennyire van tele. Ha a tartály kiürült, a

párásító automatikusan kikapcsol, és a kijelző

jelzi, hogy töltse fel a készüléket.

Könnyen tisztítható kivitel

A kerek és minimalista kivitel könnyű tisztítást

tesz lehetővé. A párásító nem rendelkezik

fűtőlappal, ezért nincs szükség

vízkőmentesítésre.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

szén-dioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein –

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

Vezérlőpanel színe: Fekete

A kezelőpanel típusa: Gomb

A készülék anyaga: Műanyag

Szín(ek): Fekete, ezüst

Teljesítmény

Párásítás mértéke: 300 ml/ó

Szoba mérete: 44 m²

Hangteljesítmény: 34 dB (A)

Műszaki adatok

Vezetékhossz: 1,6 m

Feszültség: 220 V

Víztartály: 2 L

Származási hely

Származási hely: Kína

Csere

Párásító szűrő: 6 havonta cserélje ki az FY2401

szűrőt

Szerviz

2 év garancia

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Jellemzők

Ventilátorsebesség: Készenléti, automatikus

Tömeg és méretek

A termék mérete (Ho x Szé x Ma):

249*249*339

 

* Megakadályozza a nedves foltok és fehér por

kialakulását: Az IUTA e.V. független, harmadik fél által

végzett teszt: A folyadékcseppekből származó ásványi

anyagok bútorokon történő lerakódásának

meghatározása a DIN 44973 szabványnak megfelelően.

A levegőben található folyadékcseppekből származó

ásványianyag-lerakódások több mint 3 óra alatt

történő meghatározásához.

* A szoba méretét egy harmadik fél laboratóriumában,

az AHAM HU-1-2006 (R2011) előírásai szerint tesztelt

párásítási mérték alapján számították ki

* A tisztító készülékek és szűrők által közvetlenül

kibocsátott Pseudomonas Fragi baktérium

mennyiségének mérési eredménye alapján: 2 órás

folyamatos használat után, a legmagasabb beállított

értékeken, az említett baktériummal szennyezett,

sterilizált vizet használva, egy 1 m3-es kamrában 280

l/perc (74 gallon/perc) frissítési kapacitással.
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