
 

Umidificator de aer

 
Sigur şi curat

Tehnologie NanoCloud

 

HU4801/01

Întotdeauna aer sănătos
cu tehnologia de umidificare NanoCloud

Umidificatorul de aer Philips combate aerul uscat cu eficienţă şi igienă maxime.

Distribuie uniform aerul umidificat în întreaga cameră şi împrăştie cu 99 % mai

puţine bacterii în comparaţie cu umidificatoarele ultrasonice. Fără praf alb şi fără a

uda podelele.

Aer sănătos

Mai sigur din punct de vedere igienic, fără praf alb* şi fără a uda suprafeţele

Distribuie uniform aerul umidificat în întreaga cameră

Întotdeauna

Oprire automată atunci când umidificatorul rămâne fără apă

Simplitate

Alege între umidificarea silenţioasă şi cea standard

Designul minimalist asigură cea mai facilă curăţare din clasa sa

Rezervor cu umplere uşoară



Umidificator de aer HU4801/01

Repere Specificaţii

Tehnologie NanoCloud

Acest umidificator de aer Philips oferă un

sistem de evaporare avansat cu trei etape şi

tehnologia NanoCloud. Etapa 1: filtrul

absorbant al umidificatorului captează

particulele mari, cum ar fi părul

oamenilor/animalelor şi praful, atunci când

extrage aerul uscat. Etapa 2: sistemul de

evaporare avansat cu tehnologia NanoCloud

umidifică aerul adăugând molecule de apă

fără bacterii sau calcar. Etapa 3: aerul sănătos

este evacuat din umidificator la o viteză

constantă, ceea ce oferă un aer umed, sănătos

şi confortabil, fără să se formeze ceaţă în casa

ta.

Umidificare confortabilă

Distribuie uniform aerul umidificat în întreaga

cameră. Vei respira şi vei dormi mai bine în

casa ta datorită aerului umidificat sănătos

Viteză de umidificare dublă

Alege între umidificarea silenţioasă şi cea

standard pentru a permite o flexibilitate

maximă.

Cea mai facilă curăţare din clasa sa

Curăţarea umidificatorului în interior şi la

exterior – în special rezervorul de apă – nu a

fost niciodată mai uşoară.

Rezervor uşor de umplut

Îl poţi umple cu un recipient sau poţi duce

rezervorul de apă la robinet. Indicatorul „max”

arată clar nivelul maxim de umplere a

rezervorului. Când rezervorul s-a golit,

umidificatorul se opreşte automat şi afişajul

indică faptul că este nevoie de reumplere.

Blocare de protecţie pentru aer sănătos

Atunci când rezervorul de apă este gol şi

necesită reumplere, blocarea de protecţie

pentru aer sănătos închide umidificatorul.

Design şi finisaj

Culori: Alb, verde deschis

Performanţă

Grad de umidificare: 200 ml/h

Specificaţii tehnice

Capacitate rezervor de apă: 2 l

Timp de funcţionare: 8 ore

Tensiune: 220-240 V

Suprafaţă efectivă: 25 m²

Nivel sunet: 26 dB(A)

Ţara de origine

Fabricat în: China

Înlocuire

Filtru de umidificare: FY2401 se înlocuieşte la

fiecare 6 luni

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (L x l x H): 249 x

249 x 339 mm

 

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.

* Calcarul alb nu este transportat pentru a polua aerul.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2020‑12‑15

Versiune: 6.2.1

12 NC: 8834 801 01220

EAN: 08 71010 37647 17

www.philips.com

http://www.philips.com/

