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TYTUŁ: Osuszacz powietrza Pochłaniacz AIR NATUREL Desair

CENA: 379,00 PLN Faktura Vat

PARAMETRY:  Nowy , Gwarancja

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Klimazona (.: klimazona :.)
  Adres:
  Miasto: Brwinów
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 696 909 696
                

OPIS:

Pochłaniacz wilgoci AIR NATUREL Desair

AIR NATUREL to francuska firma utworzona w 2006 r., której
dewizą jest "Zdrowe powietrze w domu", a misją znalezienie rozwiązania jednej z głównych trosk współczesnego świata - poprawa
jakości powietrza, którym oddychamy w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie spędzamy 90% naszego życia.

AIR NATUREL Desair to pochłaniacz wilgoci wykorzystujący tzw. efekt Peltiera, który polega na wydzielaniu lub pochłanianiu energii na
złączach podczas przepływu prądu elektrycznego. Powstająca różnica temperatur powoduje skraplanie pary wodnej znajdującej się w
przepływającym przez urządzenie powietrzu. Jest to bardzo skuteczna, cicha i nad wyraz energooszczędna metoda usuwania nadmiernej
wilgoci z pomieszczeń. Jednostka zużywa tylko 65 W energii, zaś emitowany przez nią hałas nie przekracza 30 dB, co jest porównywalne
z tykaniem zegara.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AIR NATUREL Desair:

Model: AIR NATUREL Desair DESA0001
Technologia osuszania: efekt Peltiera
Wydajność osuszania (30oC/80%RH): 0, 6 litr/24h
Pojemność zbiornika na wodę: 2, 5 l
Ilość prędkości pracy: 1
Zasilanie: 220-240 V / 50 Hz
Pobór mocy: 65 W
Przepływ powietrza: 30 m3/h
Obsługiwana powierzchnia max.: 20 m2
Zakres temperatur pracy: >5 stopni Celsjusza
Wymiary urządzenia (szer./wys./gł.): 246/370/125 mm
Waga netto: 2, 5 kg
Waga w opakowaniu: 3, 2 kg
Poziom głośności: 30 dBA
Kolor: biały/czarny
Filtr powietrza: TAK
Jonizator: TAK
EAN - Europejski Kod Towarowy: 3700459001616
Gwarancja: 24 m-c

AIR NATUREL Desair charakteryzuje się małymi rozmiarami i niewielką wagą a wygodny uchwyt ułatwia przenoszenie urządzenia
między pomieszczeniami. Zaprojektowany z niezwykłą elegancją, z pewnością doskonale wkomponuje się w scenerię sypialni, salonu czy
biura.

Sterowanie urządzeniem odbywa się poprzez dotykowy panel znajdujący się na frontowej części jednostki.

Funkcje i wskaźniki panelu sterowania AIR NATUREL Desair:

wskaźnik DEHUM - informuje o pracy urządzenia
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wskaźnik ION - informuje o aktywacji funkcji jonizacji powietrza
wskaźnik FULL - informuje o napełnieniu zbiornika na skropliny
wyświetlacz LED - wskazania aktualnego poziomu wilgotności/aktualnej temperatury
przycisk POWER - włącza/wyłącza urządzenie
przycisk TIMER - programowanie pracy urządzenia w zakresie 1 - 24 godz.

Dodatkowo osuszacz powietrza AIR NATUREL Desair posiada wbudowane funkcje:

AUTO RESTART - pamięć ustawień w przypadku awarii lub przerwie w dostawie zasilania
AUTO STOP - urządzenie samoczynnie wyłączy się po napełnieniu lub zbiornika na wodę

Wysyłka:

Przesyłka kurierska - 10 zł

Przesyłka kurierska pobraniowa - 15 zł

Odbiór osobisty - 0 zł

Odbiór osobisty możliwy po ustaleniu terminu.

Kontakt:

+48 696 909 696

pon.- pt. 8:00 - 17:00

Nasze produkty znajdą Państwo na Allegro - działamy pod nazwą użytkownika: Klimazona


