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Philips AVENT
Ultrasonisk luftfugter

SCH580/20

Forhindrer irriterede slimhinder

Holder din babys hud blød
Hygrometer- og termometer-håndset

Ingen kondensering

Fuldstændig sikker, kølig fugtudledning



 

Tekniske specifikationer
• Støjniveau: <35 dB
• Interval for temperaturmåling: -10-40 °C
• Interval for relativ luftfugtighed: 20 % - 80 % RF
• Fordampningsteknologi: Ultrasonisk
• Fordampningsudslip: 250 ml/t
• Vandtankens størrelse: 2 l

Strøm
• Lysnet: AC 220 - 240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Strømforbrug: 35 W

Vægt og dimensioner
• Produktets mål (B x D x H): Ø 240 x 330 mm
• Produktvægt: 3,3 kg
•
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