
 

 

Philips Серия 2000
Овлажнител на въздух

До 99% по-малко бактерии (1)

Технология NanoCloud
2 л воден резервоар
Ефективен в стаи до 31 m²
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пълнете дома си с приятен, чист въздух. Технологията NanoCloud овлажнява 
здуха без бял прах или мокри петна и до 99% по-малко бактерии от стандартните 
тразвукови овлажнители (1), отделяйки само чист H2O във въздуха на вашия дом.

Здравословен въздух с чиста влажност
• До 99% по-малко бактерии с технологията NanoCloud (1)
• Без бял прах или мокри подове (2)
• Безопасна, ефективна и напълно естествена (3)

Безпроблемна работа
• Ефективен в стаи до 31 m²
• Режим с намален интензитет за тихи нощи
• Обратна връзка в реално време за нивото на резервоара за вода
• Интелигентен дизайн за лесно използване

Качество, на което можете да се доверите
• Щателно тестван за издръжливост и качество
• Енергийно ефективен дизайн



 Тествани за качество

Когато избирате Philips, вие избирате 
надеждна марка с повече от 80 години опит 
и иновации в областта на технологиите за 
грижа за въздуха и здравето.

Хигиенично изпаряване NanoCloud

Уникалната технология NanoCloud 
използва естествено изпаряване, за да 
отделя чиста водна пара. Ултрафината мъгла 
на NanoCloud е невидима за окото и 
изключително трудна за полепване на 
бактерии или остатъци, осигурявайки 
овлажняване на въздуха с до 99% по-малко 
освободени бактерии в сравнение със 
стандартните ултразвукови овлажнители. (1)

Дълго време на работа

2 скорости на вентилатора осигуряват ниво 
на ефективност и комфорт по ваш избор. 
Хигиенично овлажнява стая от 31 m² за до 
10,5 часа преди повторно пълнене. (4,5)

Ниска консумация на енергия

Благодарение на енергийно ефективния си 
дизайн той консумира максимум 10 W. Това 
е еквивалентно на една LED крушка.

Ниско ниво на шум

Режимът с намален интензитет е тих като 
шепот със само 22,5 dB(A) звуково налягане 
за спокоен сън през нощта.

Без бял прах или мокри подове

Невидимата мъгла на NanoCloud не 
освобождава бял прах и не оставя мокри 
петна в стаята ви (2). По-едрите капчици, 
отделени от ултразвуковите овлажнители, 
може да навлажнят заобикалящата среда и 
да пренесат минерали, които оставят бели 
остатъци по околните повърхности. 
Частиците на NanoCloud са твърде малки за 
пренасяне на минерали, на практика 
предотвратявайки появата на остатъци и 
петна.

Безопасна и ефективна технология

Технологията NanoCloud използва 
естествено изпаряване, в широк план 
признато като хигиенично безопасен и 
ефективен начин на овлажняване. Не се 
използват йони, химикали или озон (3) и не 
се нагрява вода, така че няма риск от 
изгаряния.

Индикатор за състоянието на 
резервоара за вода

Когато резервоарът за вода е празен, 
овлажнителят автоматично се изключва и 
индикаторът светва, за да покаже, че е 
необходимо резервоарът да се напълни.

Лесна употреба

Голям резервоар за вода осигурява часове 
на непрекъснато овлажняване. Зареждането 
е толкова лесно – просто и повдигнете 
капака. Дизайнът за лесно почистване 
спомага за това овлажнителят и въздухът в 
дома ви да бъдат чисти и хигиенични.
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Технически спецификации
• Дължина на кабела: 1,2 m
• Волтаж: 220 – 240 V
• Тегло на изделието: 1,661 kg
• Размери на опаковката (Д x Ш x В): 

231*225*366 mm
• Препоръчителен размер на помещението: 31 m²
• Държава на произход: Китай
• Тегло с опаковката: 2,457 kg
• Мощност: 11 W
• Размери на продукта (Д x Ш x В): 184*184*324
• Честота: 50 Hz
• Зона на ефективност: 31 m²
• Воден резервоар: 2 l
• Време на работа: 10.5 hour(s)
• Технология NanoCloud
• Капацитет за овлажняване: 190 ml/h
• Звуково налягане: 22,5 dB

Логистични данни
• 12NC код: 883451010770
• EAN F-кутия: 8720389014079

Резервни
• Тампон за овлажняване: FY1190/30

Устойчивост
• Опаковка: >90% рециклирани материали
• Ръководство за потребителя: Съответства на 

FSC

Тегло и размери
• Цвят(ове): Бяло

Сервизно обслужване
• 2 години гаранция

Устойчивост
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: <0.5 W

•
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* (1) В сравнение със стандартните ултразвукови овлажнителни 
модули, които не съдържат допълнителна технология за 
намаляване на разпространението на бактерии, тествани от 
независима лаборатория

* (2) Отлагането на минерали върху мебели е тествано от 
независима лаборатория за период от 3 часа съгласно DIN 44973, 
IUTA e.V.

* (3) Тествано според GB 21551.3-2010 в лаборатория на трета 
страна. Озонът, TVOC, PM10 и интензитетът на 
ултравиолетовите лъчи са под ограничението.

* (4) Тествано според GB/T 23332-2018 в лаборатория на трета 
страна. Начална температура 23 ± 2°C и относителна влажност 
30 ± 5%.

* (5) Изчислено на базата на 2 l пълен резервоар за вода при 
скорост на овлажняване от 190 ml/h.
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