
Aroma difuzér s možností osvětlení a bluetooth reproduktorem
Airbi SONIC

Klíčové vlastnosti
• stylový design se světelným efektem
• automatická výměna LED diod (7 barev), každé lze

trvale nastavit nebo vypnout
• nepřetržitý nebo intervalový režim (20 sekund práce,

40 sekund pauza)
• reproduktor s bluetooth
• dálkové ovládání
• automatické vypnutí, když je nádrž na vodu prázdná
• velká nádrž na vodu 300 ml
• 2 nastavení intenzity páry
• tichý provoz
• ultrazvuková technologie
• provoz 12-36 hodin na jedno naplnění
• tři různé dekory - bílé, světlé dřevo, tmavé dřevo

Popis produktu

Spolehlivé, vysoce kvalitní a diskrétní zařízení, které vám pomůže navodit skvělou náladu, relaxovat po 
dni plném tvrdé práce a stresu, maskovat nepříjemné pachy cigaretového kouře nebo domácích 
mazlíčků. Ultrazvuková technologie vám také pomůže zvlhčit okolní vzduch, což je důležité zejména v 
zimě, kdy je nutné zabránit příliš suchému vzduchu. Suchý vzduch odvádí oči, nos, kůži a také zvyšuje 
riziko chřipky. SONIC podporuje dětskou fantazii se 7 různými střídajícími se barvami, každou lze trvale 
nastavit (lze také vypnout). Ideální noční světlo do dětského pokoje. SONIC má také bluetooth 
reproduktor, takže můžete streamovat hudbu nebo pohádky ze svého smartphonu. Můžete si také 
vybrat mezi nepřetržitým nebo intervalovým režimem. V intervalovém režimu SONIC pracuje 20 sekund 
a odpočívá 40 sekund. SONIC nabízí také 2 úrovně intenzity páry. V závislosti na zmíněném nastavení 
může být doba provozu 12-36 hodin. Všechna nastavení lze změnit pomocí tlačítek na přístroji i na 
dálkovém ovladači. Při spotřebování náplně (voda + esenciální olej) se aroma difuzér automaticky 
vypne. SONIC jek  dispozici ve třech různých dekorech - bílá, světlé dřevo a tmavé dřevo. Jedná se o 
přenosný přístroj vhodný pro domácnost, jógu, kancelář, saunu, ložnici nebo dětský pokoj. SONIC je 
ideální dárek pro celou rodinu a přátele, kteří milují aromaterapii.

Technické parametry
Napájení: AC 100-240V, 50/60 Hz (vstup)

DC 24 V, 12 W, 500 mA (výstup)

Objem: 300 ml

Pro místnosti: 10-20 m2

Materiál: ABS + PP

Hlučnost: < 35 dB (A)

Barva: bílá, světlé dřevo, tmavé dřevo
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Fotogalerie 

Dokumenty

• Návod k použití

Logistické informace
Produktový kód: BI5070 (bílá)

BI5071 (světlé dřevo)
BI5072 (tmavé dřevo)

Země původu: Čína

EAN kód: 8594162600779 (bílá) 
8594162600786 (světlé dřevo) 
8594162600793 (tmavé dřevo)

Celní kód (TARIC/HS): 85098000

Počet ks Hmotnost 
(kg)

Šířka 
(cm)

Hloubka
(cm)

Výška 
(cm)

Produkt 0,55 15 15 15,5

Obal s produktem 0,85 17,5 17,5 22,3

Kartón s produkty 12 11,7 54 36,5 46,5
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