Zvlhčovač vzduchu s ionizátorem a možností aromaterapie
Airbi TWIN
Klíčové vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 v 1 – zvlhčovač, ionizátor a aromaterapie
Digitální hydrostat a teploměr
Vodní a antibakteriální filtr
Manuální či plně automatický provoz
Vícesměrná otočná výstupní tryska
Dálkové ovládání
Velký a přehledný LCD displej
Nastavitelná doba provozu
Automatické vypnutí při prázdné nádrži

Popis produktu
Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Airbi TWIN pro čisté a zdravé ovzduší vám pomůže
zajistit optimální klimatické podmínky v domácnosti. Model TWIN patří mezi víceúčelové
přístroje (3 zařízení v 1), neboť kromě základní funkce zvlhčování vzduchu, je vybaven
též ionizátorem (pomáhá čistit ovzduší) a uživatel má také možnost do přístroje přidávat
esenciální oleje a využívat tak příznivé účinky aromaterapie.
Jak se již stalo zvykem, i tento přístroj značky Airbi je atraktivní svým nadčasovým
designem. Model TWIN je navíc nabízen ve dvojím barevném provedení, díky kterému
se hodí téměř do každého interiéru.
Zvlhčovač Airbi TWIN vypouští čistou a svěží páru do ovzduší. Pomocí vodního a
antibakteriálního filtru zachycuje minerální látky obsažené ve vodě a zabraňuje dalšímu
rozptylování těchto částic. Výhodou ultrazvukového zvlhčovače TWIN je vysoký výkon při
velmi nízké spotřebě elektrické energie.
Přístroj je vybaven zabudovaným digitálním hydrostatem a teploměrem. Ultrazvukový
zvlhčovač Airbi TWIN může pracovat v manuálním nebo automatickém režimu. V
manuálním režimu si uživatel nastaví míru vypouštění vodních par ve 3 různých stupních.
V automatickém režimu si uživatel na přístroji navolí hodnotu relativní vlhkosti, kterou
chce, aby přístroj dosáhl a udržoval.
Mezi další funkce patří nastavitelná doba provozu (časovač), zvuková a optická indikace
prázdné nádoby na vodu nebo možnost ovládání přístroje pomocí dálkového ovládače jenž je
součástí příslušenství. Náročnější uživatelé ocení vícesměrnou otočnou výstupní trysku,
dostatečně velký přehledný LCD displej a snadno plnitelnou nádobu na vodu.
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Technické parametry
Kapacita vodní nádržky: 5 l
Emise páry: 120-350 ml/hod
Příkon: 30 W
Ionizátor: 3 miliony/cm3
Hlučnost: < 35 dB
Frekvence: 50/60 Hz
Napětí: 220-240 V
Určeno pro místnosti: max. 45 m2
Barva: Bílá, černá
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Příslušenství
• BI1904 – Antibakteriální a vodní filtr - černý [EAN: 8594162600519 ]
• BI1905 – Antibakteriální a vodní filtr – bílý [EAN: 8594162600038 ]
Dokumenty
•

Návod k použití

Logistické informace
Produktový kód: BI3221 (černý)
BI3222 (bílý)

Země původu: Čína

EAN kód: 8594162600328 (bílý),
8594162600335
(černý)

Počet
ks

Celní kód (TARIC/HS): 85098000

Hmotnost
(kg)

Šířka
(cm)

Hloubka
(cm)

Výška
(cm)

Produkt

2,6

33,5

15

28,5

Obal s produktem

2,8

35,5

21

37

12

43

36,5

76

Kartón s produkty
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