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Nawilżacz Powietrza JONIZATOR + AROMATERAPIA 3,2L
Cena :
49,99 zł

45,99 zł
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Nawilżacz powietrza o pojemności 3,2L z jonizatorem
Idealny dodatek do pokoju dziecięcego
Dlaczego potrzebujemy nawilżacz?
Zalecany poziom wilgotności w pomieszczeniu mieszkalnym to 40-60%. Niestety, w przypadku słabej wentylacji i przy włączonym ogrzewaniu bywa on
trudny do osiągnięcia.
Zbyt niska wilgotność to:
●
●
●
●

uciążliwy kaszel
problemy skórne
złe samopoczucie
problemy z koncentracją

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza z jonizatorem 3,2L
Z funkcją aromaterapii
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Wysoka wydajność
Cicha praca
Regulacja nawilżania
Jonizacja powietrza
Niski pobór energii
Technologia ultradźwiękowa - delikatna mgiełka
Filtr ceramiczny
Prosta obsługa
Automatyczne wyłączenie w przypadku braku wody
Funkcja aromaterapii
Gwarancja 24 miesiące

Opis produktu:
1. Dysza wylotu pary.
2. Zbiornik wody.
3. Regulacja nawilżania oraz dioda powiadomień
●
●

dioda zielona - praca urządzenia
dioda czerwona - brak wody, zatrzymanie urządzenia

4. Dyfuzor na olejki eteryczne do aromaterapii

Zastosowana technologia:
Nawilżacz powietrza wykorzystuje ultradźwiękowy oscylator wysokiej częstotliwości, aby rozbić wodę na drobne cząsteczki o średnicy 1-5um.
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System wentylacyjny odprowadza mikroskopijne cząsteczki wody do powietrza, gdzie w trakcje odparowywania nawilża powietrze do uzyskania żądanego
poziomu wilgotności.
Efekt nawilżania widoczny jest w postaci delikatnej mgiełki wychodzącej przez dyszę urządzenia.
Suche powietrze?
Zimą, kiedy do pomieszczenia dostaje się zimne powietrze, ogrzewa się ono do temperatury odpowiadającej powietrzu wewnątrz, równocześnie spada
wilgotność względna w pomieszczeniu.
Aby utrzymać odpowiednią wilgotność powietrza korzystną dla zdrowia dzieci i dorosłych, należy użyć do tego celu nawilżacza powietrza.

Odpowiednia wilgotność oraz jonizacja:
Utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza poprzez zastosowanie nawilżacza:
●
●
●
●

pomaga w walce z chorobami wywoływanymi przez bakterie beztlenowe
wzmacnia ogólną odporność na infekcje dróg oddechowych.
Powietrze znacznie szybciej oczyszczane jest z kurzu, zapachów oraz dymu tytoniowego.
Produkty żywnościowe można przechowywać przez dłuższy czas.dzięki mniejszej ilości zarodników pleśni w powietrzu

Eliminuje również tzw. chorobę komputerową i telewizyjną - związane z tym bóle głowy i pieczenie oczu, gdyż neutralizuje jony dodatnie wytwarzane
przez urządzenie elektryczne znajdujące się w każdym domu.
Aromaterapia:
Wbudowany w urządzenie dyfuzor na olejki eteryczne umożliwia stosowanie go również do aromaterapii.
Wystarczy nasączyć wkład dyfuzora wybranym olejkiem, a rozniesie się on razem z mgiełką wodną w mieszkaniu.
Takie sposób aromaterapii jest dużo przystępniejszy do stosowania szczególnie dla małych, często niecierpliwych dzieci oraz w zależności od
zastosowanych olejków pomaga zwalczać takie dolegliwości jak:
●
●
●
●
●
●

katar
kaszel
przeziębienie
bóle zatok
bóle głowy
bóle mięśniowe

Cechy produktu:
●
●
●
●
●
●

Wysoka skuteczność nawilżania z dużą wydajnością
Niskie zużycie energii
Długa żywotność produktu
System wyłączania urządzenia w przypadku braku wody
Funkcja aromaterapii
Filtr ceramiczny eliminujący skutki uboczne stosowania twardej wody

Dane techniczne
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Wydajność 300ml/h
Obszar działania do 50m2
Pojemność zbiornika 3,2L
Czas pracy na jednym napełnieniu 9h
Filtr: ceramiczny (możliwość dokupienia dodatkowego filtra)
Poziom hałasu <35dB
Napięcie zasilania 220-240V
Długość przewodu około 100cm
Częstotliwość 50Hz
Moc 25W
Wymiary 30x12x18cm
Gwarancja 24 miesiące.
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