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BEURER LB 55 - osobisty nawilżacz powietrza
 

Cena: 509,00 pln

Opis słownikowy

Producent Beurer

Opis produktu
 

 

BEURER LB 55 - osobisty nawilżacz powietrza.

 

Przeznaczenie:

Występujące szczególnie w miesiącach zimowych przesuszenie powietrza zwiększa podatność organizmu na choroby i infekcje dróg
oddechowych, powoduje zmęczenie, a także osłabia koncentrację. Powietrze dobre dla naszego zdrowia powinno mieć wilgotność
względną w przedziale od 40% do 60%.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Parametry techniczne:

- 2 poziomy pracy: 200 ml/h i 400 ml/h
- Powierzchnia nawilżania do 50m2

- Zdejmowany pojemnik na wodę o pojemności 6,0 l
- Odparowywanie wody: wolne od bakterii i higieniczne
- Wkłady zapobiegające osadzaniu się kamienia
- Automatyczne wyłączanie / ochrona przed przegrzaniem
- Okienko sprawdzania stanu wody
- Łatwa do czyszczenia, plastikowa obudowa
- Moc: ok. 365 W
- Wymiary: 31 × 23 × 35 cm
- 3 lata gwarancji
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