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Cena: 1,035.17 zł

Opis

Nawilżacz parowy S450
Producent: Boneco

Właściwości
Opis Nawilżacz parowy S450 Nawilżacz parowy S450 to idealne urządzenie dla rodzin z dziećmi i wszystkich,
którzy chcą w bezpieczny i skuteczny sposób zadbać o zdrowy klimat w pomieszczeniach. Produkowana przez
nawilżacz para wodna jest utrzymana w temperaturze zbliżonej do temperatury ciała, przez co jego stosowanie
jest wskazane również w otoczeniu dzieci i zwierząt. S450 zagotowuje wodę wewnątrz, dzięki czemu eliminuje
bakterie i drobnoustroje. Proces ten gwarantuje najlepszą klasę nawilżenia powietrza bez względu na jakość
wody. Inteligentne tryby AUTO i SLEEP są ekologiczne i zapewniają wygodę użytkowania, a wbudowany
higrostat automatycznie reguluje wydajność i zapewnia optymalną wilgotność w pomieszczeniu. Czas
włączenia i wyłączenia urządzenia może być zaprogramowany dzięki timerowi. Nawilżacz zatrzymuje osady
mineralne wewnątrz urządzenia, a tryb odkamieniania automatycznie czyści urządzenie. Nawilżacz parowy
S450 to: Kontrola nawilżenia jednym przyciskiem, Pojemnik do stosowania substancji zapachowych,
Niezależna funkcja samoczyszczenia z przypomnieniem, Filtrowanie zanieczyszczeń z wody wewnątrz
urządzenia. Cechy produktu: Intuicyjny, cyfrowy panel sterowania, Wysoka wydajność dzięki inteligentnemu
trybowi pracy, Możliwość indywidualnego zaprogramowania higrostatu, Wysoka jakość nawilżenia, niezależna
od jakości i poziomu twardości używanej wody, Para wodna w temperaturze ciała, bezpieczna dla zwierząt i
dzieci, Tryb AUTO i SLEEP automatycznie wybiera najlepszy poziom pracy urządzenia, Łatwe czyszczenie
dzięki trybowi samoczyszczenia i odkamieniania, Wygodny, zdejmowany zbiornik z uchwytem na wodę,
Automatyczne przypomnienie o konieczności czyszczenia i odkamieniania, Timer, Automatyczne ściemnienie
urządzenia w trybie nocnym, Pojemnik na olejki eteryczne, Szwajcarska jakość i długa żywotność elementów,
Zalecane do stosowania akcesoria są dołączone do urządzenia, Rekomendowany do użytkowania w
pomieszczeniach nawet do 60 m2. Jak działa nawilżacz parowy S450?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 480
Poziom hałasu 44
Zasięg działania 100
Jonizacja Nie
Czujnik wilgotności (AGD) Tak
Regulacja wytwarzania pary Tak
Wskaźnik poziomu wody Tak
Automatyczne wyłączanie Tak



Marka Boneco

Model S450

Kolor dominujący biały

Kod producenta S450

EAN 7611408026023

Typ nawilżacz parowy

Pojemność zbiornika
na wodę

7

Tryby pracy ciepła mgiełka

Stan Nowy

Funkcje specjalne
Produkt na baterie Nie
Baterie w zestawie Nie
Zasilanie (lista) Sieciowe
Akcesoria w zestawie
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Wymiary 33,4 x 35,5 x 24 cm
Waga 4.6
Pozostałe parametry

Parametry

Zdjęcia
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