
 

Zvlhčovač vzduchu

3000 series

 
Šíří o 99 % méně bakterií

Digitální zpětná vazba ke
zvlhčování

Až 45 m2

Automatický režim a režim
spánku

 

HU3916/10

Pohodlné a hygienické prostředí pro lepší

spánek

Hygienicky zbavuje nepříjemného suchého vzduchu

Zvlhčovač vzduchu Philips rovnoměrně vypouští neviditelné molekuly vody

o nanorozměrech, která je čistá jako destilovaná voda. V porovnání s předními

ultrazvukovými zvlhčovači šíří o 99 % méně bakterií*. Zbavte se nepříjemného

suchého vzduchu a užijte si osvěžující hygienický zážitek.

Hygienické zvlhčování vytváří vlhké částice o nanorozměrech

Vlhkost čistá jako destilovaná voda

Šíří o 99 % méně bakterií

360° rovnoměrná distribuce

Žádný bílý prach ani mokré skvrny*

Elegantní a decentní design se snadno stane doplňkem vašeho domova

Udržujte si vědecky osvědčenou úroveň komfortu

Inteligentně ovládá vlhkost na požadovanou úroveň

Snímá úroveň vlhkosti každé 3 sekundy

Poskytuje digitální zpětnou vazbu k úrovni vlhkosti

Bezproblémové používání

Automatický režim automaticky upravuje úroveň vlhkosti

Úsporný režim zajistí tiché prostředí pro lepší spánek

3litrová nádržka na vodu vydrží až 20 hodin nepřetržitého provozu*

Časovač na 1~9 hodin



Zvlhčovač vzduchu HU3916/10

Přednosti Specifikace

Hygienické zvlhčování

Technologie Philips NanoCloud uplatňuje

stejný princip jako při destilaci vody, aby

oddělila vodu ze směsi odpařováním, což vede

k vytvoření čistého nanomodulu v plynné fázi,

a tím k hygienickému a rovnoměrnému

zvlhčování. Poskytuje vlhkost čistou jako

destilovaná voda.

Šíří o 99 % méně bakterií*

Když se odpaří voda, jsou molekuly vody tak

malé, že je vodní opar pro lidské oko

neviditelný. A protože jsou molekuly tak malé,

roznáší do vzduchu méně bakterií. Naše

laboratorní testy potvrdily, že technologie

NanoCloud šíří do vzduchu oproti předním

ultrazvukovým zvlhčovačům o 99 % méně

bakterií.

360° rovnoměrná distribuce

Tento zvlhčovač vypouští každou hodinu

neviditelné molekuly vody o velikosti

nanočástic, a to o objemu 300 ml*. Díky 360°

konstrukci je zvlhčený vzduch rovnoměrně

distribuován po celé místnosti.

Žádný bílý prach ani mokré skvrny*

Naše technologie NanoCloud také omezuje

šíření minerálů do vzduchu, což zabraňuje

usazování bílého prachu nebo kapek vody na

nábytku a podlaze.

Udržujte úroveň komfortu

Hygienicky omezuje nepříjemný suchý vzduch

a udržuje vědecky osvědčenou úroveň

pohodlí*. Reguluje vlhkost na ideální rozsah od

40 % do 60 % relativní vlhkosti pro lepší

spánek.* Jako cíl vyberte 40 %, 50 % nebo

60 % a zvlhčovač automaticky upraví výkon

tak, aby dosáhl požadované úrovně vlhkosti.

Snímá úroveň vlhkosti každé 3 sekundy

Inteligentní snímač snímá vlhkost vzduchu

každé 3 sekundy. Snižte automaticky rychlost

ventilátoru, když vlhkost vzduchu dosáhne

přednastavené úrovně, takže ušetříte spotřebu

energie. Umožňuje zařízení přesně regulovat

úroveň vlhkosti.

Digitální zpětná vazba ke zvlhčování

Digitální zpětná vazba v úrovni zvlhčení

vzduchu efektivně uvádí číselnou hodnotu

vlhkosti vzduchu v interiéru v reálném čase

Automatický režim

Snadné ovládání jedním stiskem tlačítka

automatického režimu, zvlhčovač optimalizuje

výkon tak, aby jako výchozího přednastavení

dosáhl 50% vlhkosti.

Úsporný režim

V úsporném režimu má zvlhčovač při provozu

minimální hladinu hluku a všechny kontrolky

kromě ikony režimu rychlosti jsou vypnuté. Toto

nastavení vám zaručuje příjemnou atmosféru

a dobrý spánek

20 hodin nepřetržitého zvlhčování

Velká nádržka na vodu pojme až 3 litry vody,

což vystačí až na 20 hodin nepřetržitého

provozu*. Nádržku naplňte nádobou nebo

z kohoutku až po rysku maxima.

Časovač na 1~9 hodin

Využijte časovač zvlhčovače vzduchu a nechte

jej pracovat po nastavený počet hodin. Až daný

čas uplyne, automaticky se vypne. Zvolte si

1 až 9 hodin provozu.

Prvotřídní provedení

Jeho elegantní a subtilní provedení jednoduše

vhodně doplní jakékoli vybavení domácnosti.

Kromě pokročilého zvlhčování vzduchu se

postará také o to, aby váš domov působil svěže

a stylově.

Výkon

Míra zvlhčování: 300 ml/h

Velikost místnosti: Až 45 m2

Hladina hluku: >33 dB

Funkce

Ukazatel kvality vzduchu: Číselný

Rychlost ventilátoru: 3 nastavení časovače:

1 až 9 hodin

Snímač vlhkosti: Ano

Režimy: Automatický a spánkový

Technické údaje

Nádržka na vodu: 3 L

Spotřeba: 25 W

Design a provedení

Typ ovládacího panelu: Dotykový panel

Materiál hlavního tělesa: Plast

Barva(y): Bílá, růžovo-zlatá

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V): 250*250*375

Rozměry balení (D x Š x V): 311*311*422 mm

Hmotnost produktu: 2,61 kg

Hmotnost včetně balení: 3,73 kg

Výměna

Zvlhčovací filtr: FY3446: doporučujeme

vyměnit každých 6 měsíců

 

* Výsledky jsou založené na uvolňování bakterií

Staphylococcus albus ze zařízení. Během testování byly

nádržky na vodu naplněny sterilizovanou vodou, do níž

byly přidány výše zmíněné bakterie.

* Zamezuje mokrým skvrnám a bílému prachu: Nezávislý

test třetí strany nazvaný „Determination of deposition

of minerals from liquid droplets on furniture according

to DIN 44973, IUTA e.V.“, který měří nános minerálů na

nábytku z kapének kapaliny přenášených vzduchem po

dobu 3 hodin.

* Velikost pokoje je vypočítána na základě míry zvlhčení

vycházející z testování laboratoře třetí strany dle

standardu AHAM HU-1-2016 (R2011)

* 20 hodin používání: vypočteno na základě plné 3l

nádržky na vodu při spuštění na rychlost 1 při poměru

zvlhčování 150 ml/h.

* Podle posudku parametrů okolního prostředí

nezbytných pro optimální spánek, který byl v roce 2018

zveřejněn v jednom vědeckém časopise, spadá

optimální hodnota vlhkosti příjemné pro člověka do

rozmezí 40 až 60 % relativní vlhkosti, a když je vlhkost

mimo tento rozsah,

* má to negativní vliv na spánek. „Tyto poznatky podtrhují

význam udržování hladin vlhkosti v prostředí, kde spíme,

na hladinách konzistentních s pohodlnými úrovněmi

během dne [40-60 %]“.
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