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BAMBOO ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA
AROMA
 

Cena: 159,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NOVAMED

Opis produktu
 

CRONOS BAMBOO ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA Z FUNKCJĄ
AROMATERAPII - 400 ML
Unikalny model ultradźwiękowego nawilżacza powietrza z dyfuzorem zapachu 2 w 1. Nawilżacz Cronos to wyjątkowe urządzenie, które
zadowoli najbardziej wymagających użytkowników.

Opis produktu:

Najnowszy ultradźwiękowy nawilżacz powietrza,

Dyfuzor zapachu (aromaterapia)

Zdalne sterowanie za pomocą pilota do 6m

Piękny kształt oraz wykonanie

Naturalne wykończenie w kolorze: jasny brąz

Łatwy w obsłudze
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Cicha i wydajna praca

Polepsza jakość: snu, relaksu, regeneracji

Bardzo pomocny przy: zapaleniu zatok

Pasek LED emituje światło: 7 kolorów

Funkcja wyboru podświetlenia: kolor, jasność, auto

Maksymalny czas pracy: 10h

Funkcja ustawienia czasu pracy mgiełki: 1h/3h/6h/ON

Funkcja Auto-off (automatyczne wyłączenie urządzenia, gdy skończy się woda)

Bardzo wysoka jakość sprzętu

Idealny do: sypialni, pokoju dziennego, biura, poczekalni, sali ćwiczeń, SPA, itp.

Dekoracyjne podświetlenie:

Imponujące podświetlenie LED urządzenia, oświetla otoczenie przyjemnym światłem. Przyciskiem LIGHT możesz dowolnie zmienić
kolor wybierając z aż 7 trybów podświetlenia LED.

Efektowny design:

Praktyczne urządzenia także mogą zachwycać i uatrakcyjniać wnętrza. Marka Cronos postawiła na walory funkcjonalności, jak i
pięknego wyglądu. Nawilżacz powietrza i dyfuzor zapachu 2 w 1, czyni to urządzenie prawdziwie doskonałym nawilżaczem powietrza.
Posłuży także jako piękna dekoracja w każdym wnętrzu.

Zdrowie

Odpowiednio nawilżone powietrze, w którym występuje równowaga pomiędzy jonami dodatnimi a ujemnymi wykazuje prozdrowotne
właściwości. Wzmocniona odporność organizmu. Brak podrażnień układu oddechowego, których przyczyną jest suche i
zanieczyszczone powietrze. Zmniejszone ryzyko wystąpienia infekcji, brak suchości gardła i śluzówek nosa. Lepsze samopoczucie,
wydajność i koncentracja.

Cicha i wydajna praca:

Jest to wyjątkowe urządzenie, które charakteryzuje się bardzo cichą pracą, dzięki czemu nawilżacz może być włączony całą noc i nie
zakłóci Twojego snu.

Timer:

Umożliwia ustawienie czasu wytwarzania mgiełki:

1h

3h

6h

Prosta i wygodna obsługa:

Posiada czytelny, intuicyjny w obsłudze panel urządzenia. Możliwa jest również zdalna obsługa za pomocą pilota, który jest w
zestawie. Pilot działa z odległości do 6 metrów.
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Bezpieczeństwo:

Posiada zabezpieczanie przed niewystarczającą ilością wody. Urządzenie samo powiadomi Cię o braku wody w pojemniku i wyłączy się.

Dodatkowa funkcja aromaterapii:

Po dodaniu kilku kropel olejku do wody, przestrzeń wypełni się zapachem i stworzy oazę spokoju i relaksu. Możesz poczuć się jak w
profesjonalnym SPA.

Uroda:

Sezon grzewczy znacznie obniża wilgotność w pomieszczeniach. Ciepłego, suchego powietrza konsekwencją są suche włosy i skóra. 
Dzięki odpowiedniemu poziomowi nawilżenia zachowasz na dłużej młodość.

Specyfikacja techniczna:

Model: Cronos Bamboo

Funkcje: Aromaterapia

Metoda nawilżania: Mgiełka

Powierzchnia: 20 – 40 m2

Technologia: Nawilżanie ultradźwiękowe

Wydajność nawilżania: 35 ml/h

Pojemność: 400ml

Rozmiary: 16,8 x 24 cm

Hałas: 

Pobór mocy: 14W

Funkcja pomiaru czasu: Tak

Ochrona przed brakiem wody: Tak

Ilość ujść mgły: Jedna

Obsługa: Pilot zdalnego sterowania

Kolor: jasny brąz

Skład zestawu:

Nawilżacz powietrza Cronos Bamboo

Pilot do zdalnego sterowania

Instrukcja obsługi w języku polskim
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