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Filtr wody FY5156 do Philips
HU5931/10 zamiennik
Cena

49,99 zł

Cena poprzednia

59,99 zł

Dostępność

Numer katalogowy

129834

Kod producenta

FY5156

Kod EAN

5901793200521

Producent

ARTNICO

Opis produktu
Filtr zamienny FY5156
Filtr nawilżacza FY5156 do urządzeń marki Philips model
HU5930/10 jest najwyższej jakości zamiennikiem, o tych
samych parametrach, co oryginał i nie odbiega wymiarem od
filtra marki Philips. Sprawi, że powietrze w Twoim domu będzie
odpowiednio nawilżone i skutecznie zapobiegnie suchości
powietrza. Filtr nawilżacza zapewnia pochłanianie wody i
efektywne parowanie w formie nawilżenia. Filtr dodatkowo
wyłapuje 99,97% cząsteczek o wielkości 0,3 μm, w tym typowe
alergeny, kurz, zanieczyszczenia, bakterie i niektóre wirusy.
Będzie to doskonały wybór na jesienno-zimowe dni.

Główne zalety filtrów zamiennych:

Duża powierzchnia filtracyjna - wymiary zamienników
potwierdzone z filtrami oryginalnymi
Atrakcyjna cena - zapewnia osczędność
Wysoka jakość
Skuteczne działanie - zapewnienie zdrowego, czystego
i przede wszystkim nawilżonego powietrza
Długa żywotność

Marka nawilżacza
Typ filtra
Klasa filtracji
Kolor
Kompatybilne modele
Wymiary

Filtr zamienny FY5156
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Philips
AC4155
HEPA
Niebieski
HU5930/10
26 x 26 x 2 cm

O marce Artnico
Artnico Polska
Artnico to linia uniwersalnych i w pełni funkcjonalnych produktów, która przed nikim nie stawia ograniczeń. Ich prostota,
wysoka jakość wykonania i bezpieczeństwo użytkowania sprawiają, że bez obaw mogą z nich korzystać nawet dzieci.
Urządzenia Artnico są świetnym uzupełnieniem treningu osób aktywnych, a dla tych, którzy nie mają czasu aby o siebie
zadbać, będą pomocą i wsparciem.

Artnico – innowacyjność w każdym aspekcie
Sztab projektantów pracujący nad nowymi produktami opatrzonymi znaczkiem Artnico ma jedno jasne polecenie – nie iść na
żadne kompromisy, zarówno w kwestii rozwiązań technologicznych, jak i wykorzystania materiałów. Dlatego nasze urządzenia
lokowane są wśród produktów tzw. klasy premium. Wyposażone są w większość najnowszych rozwiązań, które sprawią, że
korzystanie z nich będzie nie tylko dziecinnie proste, ale także pełne satysfakcji. Do tworzenia wykorzystujemy wyłącznie
ekologiczne materiały, których eksploatacja nie tylko nie zatruwa środowiska, ale także nie wpływa negatywnie na zawarte w
produktach spożywczych witaminy i wartości odżywcze.
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