
Nawilżacz parowy S200
Indeks: 203871 Producent: Boneco Kod producenta: S200

Cena: 448.95 zł

Opis

Nawilżacz parowy S200
Producent: Boneco

Właściwości
Opis Nawilżacz parowy S200 Szukasz prostego i czystego w użyciu nawilżacza parowego? Model S200 jest
odpowiedni dla każdego, nawet najmłodszego członka Twojej rodziny. Dlaczego? Woda jest doprowadzana do
wrzenia przed wydostaniem się na zewnątrz, co skutecznie niweluje bakterie, drobnoustroje i osad z kamienia
i gwarantuje 100% sterylność. Wbudowany system chłodzi parę wodną, przez co uwalniana mgiełka wydostaje
się z nawilżacza w przyjemnej temperaturze ciała i jest bezpieczna dla otoczenia także dla dzieci i zwierząt.
Pokrętło sterujące umożliwia prostą, intuicyjną i szybką obsługę nawilżacza, a jego czyszczenie jest równie
łatwe dzięki dedykowanemu programowi. Dla wszystkich spragnionych odrobiny relaksu model S200 ma
jeszcze jedną zaletę posiada wbudowany pojemnik na olejki eteryczne. Nawilżacz parowy S200 to: Czysta i
bezpieczna para wodna, która zapewnia w 100% higieniczne nawilżenie pomieszczenia, Wbudowany system,
który chłodzi parę wodną do temperatury ciała, przez co jest bezpieczna dla dzieci i zwierząt, Czyszczenie i
konserwacja urządzenia są proste dzięki programowi samoczyszczącemu, Wbudowany pojemnik do
stosowania olejków eterycznych. Cechy produktu: Analogowy panel sterowania i intuicyjna obsługa za
pomocą pokrętła, Para w temperaturze ciała, bezpieczna dla dzieci i zwierząt, Wydajne nawilżanie
pomieszczeń, Łatwe czyszczenie dzięki programowi samoczyszczącemu, Wskaźnik przypominający o
konieczności uzupełnienia wody, Wygodny w użyciu, zdejmowany zbiornik na wodę z uchwytem, Pojemnik na
olejki eteryczne, Szwajcarska jakość i długa żywotność elementów, Zalecane do stosowania akcesoria są
dołączone do urządzenia, Rekomendowany do użytkowania w pomieszczeniach do 40m2. Jak działa nawilżacz
parowy S200?System nawilżacza parowego S200 podgrzewa wodę do temperatury wrzenia i wytwarza parę
wodną, która pomaga szybko nawilżyć powietrze w pomieszczeniu. Dzięki zagotowaniu wody para jest
pozbawiona bakterii i drobnoustrojów, gwarantując higieniczne nawilżenie. Używanie nawilżacza parowego
sprawia, że temperatura w pomieszczeniu podnosi się nieznacznie dzięki parze wodnej, przez co przebywanie
w pomieszczeniu jest bardziej komfortowe. Nawilżacze parowe od Boneco to czyste i zdrowe powietrze w
Twoim domu.
Typ (AGD) Nawilżacz powietrza
Mgiełka Zimna
Moc 285
Poziom hałasu 42
Pojemność zbiornika na wodę 3
Wydajność (AGD) 20
Zasięg działania 42
Jonizacja Nie
Czujnik wilgotności (AGD) Nie
Regulacja wytwarzania pary Tak
Wskaźnik poziomu wody Tak
Automatyczne wyłączanie Tak



Marka Boneco

Model Boneco, nawilżacz parowy S200 biały

Kolor dominujący biały

Kod producenta EF4F-46725

EAN 7611408017557

Typ nawilżacz parowy

Pojemność zbiornika
na wodę

3

Stan Nowy

Funkcje specjalne
Produkt na baterie Nie
Baterie w zestawie Nie
Zasilanie (lista) Sieciowe
Akcesoria w zestawie
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Wymiary 28,1 x 17,2 x 31,6 cm
Waga 2.5
Pozostałe parametry

Parametry

Zdjęcia
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