Umidificator

Umidificator hibrid cu design futurist
HACE MJS-900 este un umidificator unic, combinând vaporii calzi cu vaporii reci rezultați prin
ultrasunete, fiind considerat un echipament hibrid. Puteți alege între o atmosferă răcoritoare cu
vapori reci sau una tropicală cu vapori calzi. Cu design-ul compact și modern, MJS-900 se va integra cu
ușurință în orice design. Finisajele de calitate îl fac să îl amplsați la vedere, nu să îl ascundeți.
Aerul prea uscat dăunează membranelor mucoaselor și pielii. Însă la fel de sensibile la aerul prea
uscat sunt și materialele textile, covoarele, mobilierul, parchetul, devenind mai fragile, se vor
deteriora mai ușor iar lemnul uscându-se peste limita normală, se va contracta, plantele de
apartament vor avea nevoie de o cantitate mai mare de apă din cauza mediului prea uscat. Un
umidificator poate rezolva toate aceste probleme prin creșterea nivelului de umiditate din aer la
valoarea corectă. HACE MJS-900 oferă întregii familii un mediu înconjurător pefect.
Umidificatorul produce vapori fini, vizibili, având capacitatea de 9,6 litri/zi. Aparatul este ușor de setat
și utilizat datorită ecranului mare și intuitiv, are integrat un temporizator iar în momentul în care
recipientul este gol, umidificatorul se va opri automat. MJS-900 este dotat cu un filtru inteligent,
integrat, amplasat în interiorul rezervorului, având funcția de a îndepărta calcarul din apă și prevenind
riscul de apariție a ”prafului alb”. HACE MJS-900 este prevăzut cu lampă UV care distruge microbii,
bacteriile și sporii de ciuperci care se dezvoltă în apă, fiind sigur de utilizat și în camerele copiilor.
Cel mai important aspect, tehnologia inovativă hibrid, oferă o
funcționare extrem de silențioasă și limitează formarea
picurilor de apă în jurul umidificatorului. Este perfect pentru
locuințe (livinguri, dormitoare, camere pentru copii) dar și
pentru birouri.
SPECIFICAȚII
SPECIFICAȚII TEHNICE
Funcționare
Suprafață încăpere recomandată
maximă
Suprafață încăpere maximă
Consum (vapori reci/calzi)
Greutate
Capacitate umidificare
Debit vapori reci/calzi
Recipient apă
Nivel sonor (2 trepte)
Lampă UV
Dimensiuni hxlxL

Vapori reci (ultrasonic) +
Vapori calzi
16 m

2
2

65 m
40W/125W
3,5 kg
9,6 litri/zi
300/400 ml/h
6,5 litri
30 dB
da
31x18x26 cm

Interval temperatură utilizare

5÷40°C

Higrostat reglabil

40% - 75%

Moduri de funcționare

auto, noapte, baby etc
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