
Ultradźwiękowy
nawilżacz powietrza

SCH580/20

Zdrowy klimat dla dziecka
Pomaga utrzymać przyjemny poziom wilgotności

Poziom wilgotności w pokoju ma znaczący wpływ na dobre samopoczucie. Urządzenie wzmacnia system

odpornościowy dziecka, utrzymując odpowiedni poziom wilgotności w jego otoczeniu.

Pewność bezpieczeństwa dziecka

Zapobiega podrażnieniom śluzówki

Pomaga zachować dziecięco gładką skórę

Pozwala monitorować idealną wilgotność i temperaturę

Wygoda dla Ciebie i Twojego dziecka

Możliwość regulacji wytwarzania pary

Brak efektu skraplania dzięki zasadzie odparowywania ultradźwiękowego

Dzięki cichej pracy dziecko może spokojnie spać

Bezpieczeństwo dla Twojego dziecka

Bezpieczne wytwarzanie chłodnej pary

.



Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza SCH580/20

Zalety Dane techniczne

Zapobiega podrażnieniom śluzówki

Dzięki utrzymywaniu przyjemnego poziomu

wilgotności ultradźwiękowy nawilżacz

powietrza pomaga uchronić dziecko przed

zapaleniami gardła i podrażnieniami śluzówki.

Przyczynia się to także do nabrania odporności

na infekcje.

Pomaga zachować dziecięco gładką skórę

Odpowiednio wilgotne powietrze sprawia, że

delikatna skóra dziecka pozostaje zdrowa i

gładka.

Zestaw wilgotnościomierza i termometru

Dołączony do urządzenia zestaw

wilgotnościomierza i termometru pozwala

monitorować wilgotność i temperaturę w

pokoju dziecka oraz utrzymywać je na

odpowiednim poziomie (idealne warunki to

temp. 16–20°C przy wilgotności 40–60%).

Brak efektu skraplania

Ultradźwięki to bezpieczna do zastosowania w

domu i naturalna metoda, która wytwarza

chłodną parę dobrze wpływającą na zdrowie.

Dodatkowo nie powoduje skraplania się pary i

nie podnosi temperatury w pokoju.

Bezpieczne wytwarzanie chłodnej pary

Ultradźwięki to bezpieczna do zastosowania w

domu i naturalna metoda, która wytwarza

chłodną parę dobrze wpływającą na zdrowie.

Dodatkowo nie powoduje skraplania się pary

ani nie podnosi temperatury w pokoju oraz jest

całkowicie bezpieczna dla dziecka.

Dane techniczne

Poziom hałasu: < 35 dB

Zakres pomiaru temperatury: -10–40 °C

Zakres wilgotności względnej: 20%–80% RH

Technologia parowania: Ultradźwiękowy

Szybkość parowania: 250 ml/h

Pojemność zbiornika wody: 2 L

Moc

Zasilanie sieciowe: 220–240 AC V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Zużycie energii: 35 W

Waga i wymiary

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): Ø 240 x

330 mm

Waga produktu: 3,3 kg

Etapy rozwoju

Etapy: 0–6 miesięcy, 6–12 miesięcy
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