Zvlhčovač vzduchu s
technologií NanoCloud
Bezpečnost a čistota
Technologie NanoCloud
Automatický režim
Digitální senzor

Vždy zdravý vzduch
HU4803/01

s technologií NanoCloud a automatickým ovládáním
Automatické ovládání a technologie chytrého odpařování. Zvlhčovač vzduchu
Philips bojuje se suchým vzduchem s naprostou přesností. Rovnoměrně
distribuuje zvlhčený vzduch v místnosti, přičemž v porovnání s ultrazvukovými
modely se vyznačuje o 99 % nižším šířením bakterií.
Zdravý vzduch
Hygienicky bezpečnější, žádný bílý prach* a mokrá pracovní plocha
Rovnoměrně rozšiřuje zvlhčený vzduch po celé místnosti
Nastavení zvlhčování umožňují přesnou kontrolu vlhkosti
Automatický režim vlhkosti pro váš klid
Vždy
Upozornění na ochranu zdravého vzduchu vám připomene, kdy doplnit nádržku
Automatické vypnutí, když ve zvlhčovači dojde voda
Jednoduchost
Časovač na 1/4/8 hodin s jednoduchým nastavením
Spánkový režim, kdy zvlhčovač běží při minimu rozsvícených kontrolek
Vyberte si mezi tichým, standardním nebo automatickým zvlhčováním
Minimalistický design umožňuje nejlepší čištění ve své třídě
Nádržka se snadným plněním
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Přednosti
Technologie NanoCloud

Automatický režim vlhkosti

Tento zvlhčovač vzduchu Philips nabízí
pokročilý třífázový systém odpařování
s technologií NanoCloud. Fáze 1: absorpční ﬁltr
na zvlhčovači zachycuje velké částice, jako
jsou lidské vlasy nebo zvířecí srst a prach, a
současně pohlcuje suchý vzduch. Fáze 2:
pokročilý systém odpařování s technologií
NanoCloud zvlhčuje vzduch tak, že do něj
vylučuje molekuly vody a nepřenáší bakterie
ani vodní kámen. Fáze 3: ze zvlhčovače se
konstantní rychlostí rozšiřuje zdravý vzduch,
který se příjemně dýchá, aniž by se ve vaší
domácnosti tvořila vodní pára.

Automatický režim konstantně monitoruje
vlhkost vzduchu pomocí digitálního snímače a
zvlhčovač v případě potřeby zapíná a vypíná.
Díky tomu je vlhkost stále udržována na
správné úrovni.

Časovač na 1/4/8 hodin s jednoduchým
nastavením

Přístroj je v provozu po nastavený počet hodin
a po uplynutí nastaveného času se
automaticky vypne.
Speciální spánkový režim

Upozornění na ochranu zdravého vzduchu

Příjemné zvlhčování
Červená kontrolka vám připomene, kdy doplnit
nádržku

Speciální spánkový režim, kdy zvlhčovač běží
při minimální hladině hluku a všechny
kontrolky kromě indikátoru rychlosti jsou
zhasnuty

Zámek na ochranu zdravého vzduchu

Rovnoměrně rozšiřuje zvlhčený vzduch po celé
místnosti. Dýchejte a spěte doma lépe díky
zdravému zvlhčenému vzduchu
Přesná nastavení vlhkosti
Když je nádržka na vodu prázdná a je nutné ji
doplnit, zámek na ochranu zdravého vzduchu
zvlhčovač vypne a rozsvítí se červená kontrolka
na znamení toho, že zvlhčovač přestal pracovat.

Zvlhčovač vzduchu Philips umožňuje zvolit
vlhkost vzduchu mezi 40, 50 a 60 procenty a
zajistit tak maximální pohodlí.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips umožňují
snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.
Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti
ochrany životního prostředí v jedné nebo
několika oblastech, na které se společnost
Philips zaměřuje – energetická úspornost,
obalové materiály, nebezpečné látky,
hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá
dlouhá životnost.
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Speciﬁkace
Speciﬁkace provedení
Rozměry výrobku (Š x H x V):
249*249*339 mm
Barva(y): bílá a ústřicová metalická

Technické údaje
Doporučená velikost místnosti: 25 m²
Kapacita zvlhčování: 220 ml/h
Kapacita nádržky na vodu: 2 L
Doba provozu: 8 hodin
Senzor(y) kvality vzduchu: Snímač vlhkosti
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Hladina hluku: v tichém režimu pouhých
26 db dB
Napětí: 220–240 V
Výměna
Zvlhčovací ﬁltr: Filtr FY2401 vyměňte jednou za
6 měsíců

* Do vzduchu se nešíří žádné bílé částečky, které by ho
znečišťovaly.

