
Ultrazvukový
zvlhčovač

SCH580/20

Zdravá klíma pre vaše dieťa
Pomáha udržiavať príjemnú úroveň vlhkosti

Úroveň vlhkosti prostredia je veľmi dôležitým faktorom pri dosahovaní celkovej fyzickej pohody. Toto zariadenie

pomáha kontrolovať úroveň vlhkosti bezprostredného okolia vášho dieťaťa, a tým výrazne podporuje činnosť

jeho imunitného systému.

Istota, že vaše dieťa je v poriadku

Zabraňuje podráždeniu sliznice

Ochraňuje jemnú pokožku dieťaťa

Monitorujte ideálnu vlhkosť a teplotu

Pohodlie pre vás a vaše dieťa

Nastaviteľný výstup pary

Bez kondenzácie vďaka princípu ultrazvukového vyparovania

Vaše dieťa môže pokojne spať vďaka tichej prevádzke

Bezpečnosť dieťaťa

Úplne bezpečný výstup chladnej pary

.



Ultrazvukový zvlhčovač SCH580/20

Hlavné prvky Technické údaje

Zabraňuje podráždeniu sliznice

Ultrazvukový zvlhčovač pomocou vytvorenia

komfortnej úrovne vlhkosti pomáha chrániť

vaše dieťa pred zápalmi hrdla a podráždením

sliznice. Toto má pozitívny efekt na vytváranie

odolnosti voči infekcii.

Ochraňuje jemnú pokožku dieťaťa

Zvhlčenie vzduchu napomáha, aby citlivá

pokožka Vášho dieťaťa bola zdravá a jemná.

Príručný vlhkomer a teplomer

Obsahuje príručný vlhkomer a teplomer, aby

ste mohli monitorovať a uchovať ideálnu

vlhkosť a úrovne teploty v detskej izbe. (Ideálne

v rozsahu 16 až 20°C s relatívnou vlhkosťou 40

až 60%).

Bez kondenzácie

Bezpečný a prirodzený systém pre vašu

domácnosť - chladná a zdravá para vytvorená

vysokofrekvenčnými ultrazvukovými vlnami

nespôsobuje kondenzáciu alebo nezvyšuje

teplotu v miestnosti.

Úplne bezpečný výstup chladnej pary

Bezpečný a prirodzený systém pre vašu

domácnosť - chladná a zdravá para vytvorená

vysokofrekvenčnými ultrazvukovými vlnami

nespôsobuje kondenzáciu alebo nezvyšuje

teplotu v miestnosti a je úplne bezpečná pre

vaše dieťa.

Technické špecifikácie

Úroveň hluku: < 35 dB

Rozsah merania teploty: -10-40 °C

Rozsah relatívnej vlhkosti: 20 % - 80 % RH

Technológia vyparovania: Ultrazvuková

Výstup vyparovania: 250 ml/h

Objem nádoby na vodu: 2 l

Príkon

Napájanie zo siete: AC 220 - 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Spotreba energie: 35 W

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (Š x H x V): Ø 240 x

330 mm

Hmotnosť výrobku: 3.3 kg

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 6 mesiacov, 6 – 12 mesiacov
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