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Nawilżacz powietrza Philips
HU2718/10 czarny
Cena

479,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

131567

Kod producenta

HU2718/10

Kod EAN

8710103941996

Producent

PHILIPS

Opis produktu
Zdrowsze powietrze i o 99% mniej bakterii
Technologia NanoCloud pozwala na nawilżanie powietrza z
wykorzystaniem naturalnego procesu parowania. Niewidoczna
mgiełka, którą tworzą mikroskopijnej wielkości cząsteczki
wody, zapewnia o 99% mniej bakterii w porównaniu do
nawilżaczy ultradźwiękowych. Cząsteczki wody są tak małe, że
trudniej przyczepiają się do nich bakterie.

Komfortowy i zdrowy poziom nawilżenia
powietrza
Rekomendowany poziom nawilżenia powietrza od 40% do 60%
minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia problemów
zdrowotnych, które mogą nasilać się lub być powodowane
przez suche powietrze. Taki zakres nawilżenia zapobiega
również rozwojowi bakterii i pleśni oraz sprawia, że oddychanie
powietrzem w domu staje się przyjemniejsze.

Automatyczne utrzymanie stałego
nawilżenia
Inteligentny czujnik nieustannie monitoruje wilgotność
powietrza i automatycznie utrzymuje jego stałe nawilżanie.
Wystarczy wybrać preferowany poziom – 40%, 50% lub
60%.Można też wybrać tryb automatyczny, a nawilżacz sam
dopasuje odpowiednie nawilżenie. Za pomocą kolorowego
wskaźnika można monitorować czy powietrze w domu
osiągnęło już ustawiony przez nas poziom wilgotności.

Bez białego osadu i mokrych plam
Woda zawiera minerały, wapno i magnez, a gdy jej krople
osiadają na meblach, ścianach i podłogach, może powstawać
biały osad. Technologia Philips skutecznie temu zapobiega.
Bardzo drobna, niewidoczna mgiełka jest zbyt mała, aby
przenosić minerały. Dodatkowo cząsteczki mgiełki są lekkie i
pozostają na dłużej zawieszone w powietrzu i równomiernie
nawilżają powietrza, nie tworząc mokrych plam wokół
urządzenia.

Trzystopniowy, zaawansowany system
nawilżania
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Etap 1 - Suche powietrze zasysane jest do wnętrza
nawilżacza. Cząsteczki wody parują z nasiąkniętego
wodą filtra nawilżającego.
Etap 2 - Zaawansowany system parowania dodaje do
suchego powietrza cząsteczki wody. Następnie
nawilżone powietrze przechodzi przez wentylator, który
rozbija je na jeszcze drobniejsze cząstki, tworząc
niewidoczną mgiełkę.
Etap 3 - Zdrowe, przyjemne i nawilżone powietrze jest
wydmuchiwane z nawilżacza ze stałą prędkością bez
równoczesnego tworzenia nadmiernej pary wodnej i
równomiernie rozprowadzane po pomieszczeniu.

Kontrola poziomu wody i programowanie czasu
pracy - Nawilżacz posiada automatyczny czujnik
wilgotności, dzięki któremu urządzenie wyłączy się po
wyczerpaniu wody w zbiorniku oraz zegar do
programowania pracy na 1, 4 lub 9 godzin.
Bez jonów, ozonu i szkodliwych środków
chemicznych - Ewaporacyjne nawilżanie powietrza z
technologią NanoCloud, to naturalna i bezpieczna
metoda nawilżania.
Cicha i wydajna praca przez całą noc - Aby nie
zakłócać Twojego snu, specjalny tryb nocny ogranicza
poziom hałasu urządzenia do minimum. Dodatkowo,
wyłącza on prawie wszystkie sygnały świetlne,
pozostawiając jedynie wskaźnik prędkości.

Producent
Moc
Kolor
Rodzaj mgiełki
Powierzchnia nawilżania
Liczba poziomów wydajności nawilżania
Wydajność
Regulacja poziomu wilgotności
Pojemność zbiornika na wodę
Sterowanie
Automatyczny wyłącznik
Wyjmowany zbiornik na wodę
Filtr
Wymienny filtr
Wymiary
Funkcje dodatkowe

Nawilżacz powietrza Philips HU2718/10 czarny
Filtr
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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17 W
Czarny
Zimna
32 m2
3
200 ml/h
Tak
2 litry
Elektroniczne
Tak
Tak
Nawilżający
Tak
220 x 220 x 350 mm
funkcja automatyczna
kontrola wilgotności
technologia NanoCloud
tryb nocny
wyłącznik czasowy

