Luftfuktare Limpia 4

Olimpia Splendid Limpia 4
Art: 99424

Högeffektiv luftfuktare med dubbla vridbara munstycken som avger finfördelad fukt i rummet.
•
•
•
•
•
•
•

Kall fukt via ultraljudsteknik
Befuktningskapacitet 300 ml/h
Fjärrkontroll
Färgat LED-ljus för färgterapi
Steglös ångintensitet
Tankkapacitet 4 liter
Timer, 8, 4 eller 2 timmar

Med sin unika ultraljudsteknik finfördelas vattenpartiklarna på ett sätt som gör att fukten sprids ut på
ett smidigt sätt i rummet. En annan fördel är att tekniken minimerar risken att vatten hamnar på
golvet eller bordet runt luftfuktaren. Du bör dock vara fortsatt försiktig om du placerar den direkt på
ett träunderlag, parkettgolv eller liknande. Limpia 4 har en steglös justering för hur mycket
vattenånga du vill mata ut.
Limpia 4 har en hög kapacitet med ca 3 dl vatten/timme, vilket med full tank gör att den kan köras på
maxeffekt i över 12 timmar. Med normal takhöjd kan den rekommenderas för en boyta om ca 35 m².
Observera att detta endast är en rekommendation och helt beroende på hur dina rum ventileras och
vilken luftfuktighet du har utomhus.
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Limpia 4 är ekonomisk då den endast har en effektförbrukning på max 25W och den har en timer
som kan ställas in i tre lägen, 2, 4 eller 8 timmar.
Med den medföljande fjärrkontrollen kan du slå på/av enheten samt ställa in timern. Du kan även
styra den inbyggda belysningen. Belysningen gör att vattentanken belyses och skiftar färgsättning
automatiskt, på ett avslappnande sätt. Med fjärrkontrollen kan du ”frysa” belysningen på den färg du
trivs bäst med eller låta färgen variera automatiskt. Du kan även stänga av belysningen helt och
hållet.
Teknisk data:
PRODUKTKOD

99424

EAN

8021183994247

Befuktningskapacitet ml/h

300

Fuktområde kvm

35

Effektförbrukning W

25

Justering ånga

Steglös

Skyddsnivå

IP X0

Tankkapacitet liter

4,0

Produktens mått (B x H x D) mm

204 x 290 x 205

Förpackning Mått (B x H x D) mm

245 x 340 x 235

Vikt (utan förpackning) kg

1,20

Vikt (med förpackning) kg

1,80

Strömförsörjning V-F-Hz

220-240 - 1 - 50

Överensstämmelsemärke

CE

Ultraljudsteknik kall dimma

√

Fjärrkontroll

√

Tank tom signal

√

Ställa in ångnivå

√

Nattlampa

√

Justerbart ångmunstycke

√

Timer

√

Användarmanual som bundlas med produkten:

https://www.olimpiasplendid.com/Downloadfile.aspx?id=5638
Datablad:
https://www.olimpiasplendid.com/Downloadfile.aspx?id=5681
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