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Nawilżacz powietrza Deerma
F628S
Cena

114,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

128203

Kod producenta

F628S

Kod EAN

6955578036101

Producent

XIAOMI

Moc

25W

Opis produktu
Nawilżacz ultradźwiękowy
Wydajny i bardzo cichy nawilżacz zamknięty w eleganckiej,
minimalistycznej obudowie, zapewni Ci czyste powietrze o
odpowiednim stopniu wilgotności. Szeroki i płaski otwór
nawilżacza (tzw. pierścień) rozpyla delikatną mgłę w górę, co
zapobiega osadzaniu się jej np. na meblach. Elektroniczna
regulacja ilości rozpylanej mgiełki pozwala na płynny jej
przepływ zgodnie z oczekiwaniami.

Wysoka jakość wykonania i działania
Duża pojemność pozwala na długą, nieprzerwaną pracę bez
konieczności uzupełniania poziomu wody przez cały dzień.
Ultradźwiękowe rozpylanie wody sprawia, że cząsteczki nie
przekraczają wielkości 1-5μm. Dzięki specjalnej konstrukcji
obudowy, możesz sprawdzić poziom wody w urządzeniu bez
konieczności wyłączania go. Obudowa wykonana z tworzywa
sztucznego jest łatwa w czyszczeniu oraz trwała, dzięki czemu
urządzenie będzie Ci służyło przez długi czas.

Najważniejsze informacje

Szeroki i płaski otwór nawilżacza (tzw. pierścień)
rozpyla delikatną mgłę w górę, co zapobiega osadzaniu
się jej np. na meblach.
Elektroniczna regulacja ilości rozpylanej mgiełki
pozwala na płynny jej przepływ zgodnie z
oczekiwaniami.
Nawilżacz idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach o
powierzchni do 30 metrów kw.
Duża pojemność pozwala na długą, nieprzerwaną pracę
bez konieczności uzupełniania poziomu wody przez
cały dzień.
Ultradźwiękowe rozpylanie wody sprawia, że cząsteczki
nie przekraczają wielkości 1-5μm.
Dzięki specjalnej konstrukcji obudowy, możesz
sprawdzić poziom wody w urządzeniu bez konieczności
wyłączania go.
Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego jest łatwa
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w czyszczeniu oraz trwała, dzięki czemu urządzenie
będzie Ci służyło przez długi czas.

Producent
Pojemność
Sterowanie
Rodzaj
Kolor
Obszar działania
Moc
Lampa UV
Timer
Jonizacja
Wydajność
Poziom hałasu
Napięcie znamionowe
Materiał wykonania
Wymiary
Filtry
Tryby pracy
Czas pracy na jednym napełnieniu

Nawilżacz powietrza Deerma F628S
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Deerma
5l
Elektroniczne
Ultradźwiękowy
Biały
do 30 m²
25 W
Tak
Tak
Nie
300 ml/h
Poniżej 30 dB
220V ~ 50 Hz
ABS
18,7 x 20 x 29,5 cm
Lampa UV
Aromaterapia
Zimna mgiełka
do 12 h

