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Nawilżacz powietrza
ultradźwiękowy
AIRKOMFORT UH-01
Cena brutto

129,00 zł

Cena netto

104,88 zł

Cena poprzednia

199,00 zł

Dostępność

PRODUKT DOSTĘPNY

Czas wysyłki

Termin wysyłki 3 do 7 dni

Producent

BONECO

Opis produktu
Nawilżacz powietrza ultradźwiękowy AIRKOMFORT UH-01

Suche powietrze sprzyja rozwojowi wirusów, powinniśmy zabezpieczyć się przed nimi dbając o odpowiednią wilgotność
powietrza w naszych domach, biurach, przedszkolach czy szkołach.
Nawilżacz powietrza AIRKOMFORT UH-01 zapewni właściwą wilgotność powietrza w pomieszczeniach do 25m2. Połączenie
niemieckiej jakości z przystępną ceną oraz prostota użytkowania AIRKOMFORT UH-01 jest niewątpliwym atutem tego
urządzenia. Prostota użytkowania polega na specjalnym sposobie napełniania zbiornika, który można napełnić bez jego
ściągania z urządzenia.

Charakterystyka nawilżacza powietrza ultradźwiękowego AIRKOMFORT UH-01
manualne ustawienia mocy nawilżania
wskaźnik pracy urządzenia i braku wody
automatyczny wyłącznik przy braku odpowiedniej ilości wody
zmieniające barwy podświetlenie zbiornika
posiada certyfikaty bezpieczeństwa: RoHS, CE

Dane techniczne nawilżacza powietrza ultradźwiękowego AIRKOMFORT UH-01
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Wymiary urządzenia:

230 x 140 275 mm

Waga:

poniżej 1 kg

Pojemność zbiornika:

3l

Zasilanie:

230 - 240 V, 50/60 Hz

Moc urządzenia:

30 W Max

Średnia wydajność:

350 ml/h

Czas pracy urządzenia:

do 12 godzin pracy ciągłej przy pełnym zbiorniku

Pełne napełnienie zbiornika z wodą o pojemności aż 3l wystarczy na 12h pracy nawilżacza.
Model Airkomfort UH-01 Pobór energii W 30 Zasilanie V/Hz 230-240/50-60 Pojemność zbiornika l 3 Poziom hałasu dB(A) bd
Zakres wilgotności % bd Wydajność nawilżania ml/h do 350 Max powierzchnia pomieszczenia m2 25 m3 67,5* Regulacja
poziomu wilgotności (higrostat) Nie Wymienny filtr Tak Srebrna Elektroda Nie Automatyczne wyłączanie po opróżnieniu
zbiornika Tak Sterowanie Manualne Jonizacja Nie Możliwość stosowania olejków zapachowych Tak Wyjmowany zbiornik na
wodę Nie Dodatkowe funkcje - Wymiary mm 230x140x275 Waga kg poniżej 1 Gwarancja 2 lata
źródło: http://klima-sklep.pl/nawilzacze-powietrza/12258-ultradzwiekowy-nawilzacz-powietrza-airkomfort-uh-01.html
Powyższa treść jest własnością Evolution Brand SP. Z O.O. SP. K.
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O FIRMIE AIR-O-SWISS BONECO
Departament ATS (Air Treatment System) firmy Plaston to 30 lat sukcesów w obszarze uzdatniania powietrza. Ciągła poprawa
jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń pozostaje niezmiennym celem. Każdego dnia ponad 300 pracowników firmy Plaston
dąży do tego aby dostarczyć najwyższą jakość i największe korzyści dla naszych klientów. Plaston jest światowym liderem w
zakresie dostarczania i rozwijania technologii uzdatniania powietrza. Marki AIR-O-SWISS i BONECO znane są jako wyjątkowa
jakość, innowacyjne rozwiązania, bogate know-how, i rozległe doświadczenie. Nowoczesny design, troska o klienta,
innowacyjne technologie i entuzjazm pracowników odgrywają istotną rolę w rozwiązaniach dostarczanych przez AIR-O-SWISS i
BONECO. Urządzenia AIR-O-SWISS i BONECO są zaprojektowane tak, by zapewnić jednocześnie ich wysoka funkcjonalność i
estetyczny wygląd. Wysokie standardy jakościowe łączą know-how z troską o odpowiednią jakość materiałów i komponentów.
Urządzenia AIR-O-SWISS i BONECO mają swoje korzenie w Szwajcarii. Są produkowane w fabrykach w Windau, w Republice
Czeskiej i w Chinach. Poprzez wyspecjalizowane kanały dystrybucji marki AIR-O-SWISS i BONECO znajdują swoich odbiorców
na całym świecie poprawiając wszędzie jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń.
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