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INNOGIO GIOHYGRO LIGHT
NAWILŻACZ POWIETRZA Z
PODŚWIETLENIEM
GIO-190GREEN
CENA:

149,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: OD RĘKI
Producent: InnoGIO
Numer katalogowy: GIO-190GREEN
Kod EAN: 5903317816942
Wymiary produktu: 11,2 x 11,2 x 14,1 cm

OPIS PRZEDMIOTU
Odetchnij spokojnie z nawilżaczem GIOhygro Light. Komfortowy i zdrowy poziom nawilżenia powietrza jest bardzo waży.
Za niski poziom nawilżenia powietrza może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych.
Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza z podświetleniem GIOhygro Light to propozycja dla tych, którzy cenią sobie
funkcjonalność i skuteczność. Nawilżacz dzięki falom ultradźwiękowym rozbija cząstki wody i wytwarza przyjemną
chłodną mgiełkę wodną. Łatwy w użyciu, steruje się nim za pomocą dwóch przycisków na panelu dotykowym. Pierwszy
przycisk odpowiada za ustawienia nawilżania : dostępne są dwa tryby: ciągły i pulsacyjny. Drugi przycisk odpowiada za
natężenie światła, które można ustawić w czterech trybach.
Nawilżacz powietrza GIOhygro Light to nie tylko urządzenie przywracające odpowiednią wilgotność w pomieszczeniu, ale
również lampka nocna.
Niewielkie wymiary, estetyczny wzór, cichy energooszczędny tryb pracy sprawiają, że GIOhygro Light świetnie sprawdzi
się zarówno w pokoju dziecka, sypialni jak i w biurze czy salonie SPA.
Jest niezwykle wydajny. Zbiornik o pojemności 600ml wystarcza aż na 15 godzin pracy nawilżacza. Gdy woda się skończy
poinformuje Cię o tym alarm dźwiękowy po którym automatycznie wyłączy się nawilżacz. Antypoślizgowa powierzchnia
zapewni stabilne używanie urządzenia.
Dzięki wyświetlanemu poziomowi naładowania baterii zawsze będziesz wiedzieć na ile czasu może działać nawilżacz. Po

pełnym naładowaniu w zależności od trybów pracy może działać od 4 do 8 godzin.
Atrakcyjny wygląd oraz dostępność w trzech kolorach sprawia, że będzie pasował do każdej aranżacji pomieszczenia.
Dzięki różnemu stopniu natężenia światła możesz stworzyć w pomieszczeniu idealny klimat zarówno do pracy jak i
relaksu.
Wykonany z dbałością o każdy szczegół z wysokiej klasy materiałów.
Ładowany jest kablem USB-C, który dołączony jest do opakowania wraz z wymiennym ﬁltrem, aby jeszcze dłużej cieszyć
się idealnie nawilżonym powietrzem.
Pojemność zbiornika na wodę: 600 ml – wystarcza do 15 godzin pracy
Cicha praca- max. 38 dB
Panel dotykowy – łatwa obsługa
4 stopnie natężenia światła
Dwa tryby pracy nawilżacza: ciągły oraz pulsacyjny
Do 8 godzin pracy na naładowanej baterii
Ładowanie za pomocą kabla USB-C
Wyświetlenie poziomu naładowania baterii
Posiada powierzchnie antypoślizgowa przy podstawie
Alarm dźwiękowy oraz automatyczne wyłączenie nawilżacza przy braku wody
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