Nawilżacz Aromatyzator z funkcją lampki i dźwiękami

cena: 178,01 zł
symbol: ML89261 N03/2020
wiek: 0+
kolor: biały
wymiary (cm): szer. 17 x wys. 8.1 x dł/gł. 12.8
waga produktu po rozpakowaniu: 0.641kg
waga z opakowaniem: 5.75kg
EAN: 8413082892616

TWORZY IDEALNE ŚRODOWISKO DLA SNU DZIECKA W NAJBARDZIEJ NATURALNY SPOSÓB

Pomoc w walce z wirusami
Głównym zadaniem nawilżacza jest zapewnienie w pomieszczeniu odpowiedniej wilgotności powietrza. Jeśli powietrze w pomieszczeniu jest zbyt suche, wysusza
się jednocześnie śluzówka, która wówczas jest bardziej podatna na wirusy i patogeny, które przenoszone są z wdychanym powietrzem.
Stymulacja zmysłów dziecka i ... spokojne noce!
Dzięki dźwiękom, kolorowym światełkom i przyjemnym zapachom, nawilżacz stymuluje jednocześnie zmysły słuchu, wzroku i węchu dziecka, w naturalny sposób
poprawiając sen dziecka i tworząc spokojną atmosferę w pokoju.
Idealny dźwięk dla dziecka

Naturalny dźwięk zaprogramowany w nawilżaczu, został specjalnie zaprojektowany, aby uspokoić dziecko, wspierając spokojny i głęboki sen. Ten dźwięk pomaga
również tłumić każdy dźwięk z otoczenia, który może obudzić malucha: życie jest głośne, ale nie musi przeszkadzać dziecku!
Aromaterapia: dzisiaj i zawsze
O korzyściach płynących z aromaterapii mówi się dość często. Opierają się one na pewnych zapachach, które zwiększają siłę psychiczną i fizyczną dziecka, a także
pomagają zrównoważyć jego energię i samopoczucie. Nawilżacz wypuszcza chłodną mgiełkę za pomocą wibracji ultradźwiękowych, delikatnie rozpraszając
zapachy w pokoju dziecka, tworząc atmosferę spokoju, przekazując dziecku dobre samopoczucie, pomagać zrelaksować się oraz zasnąć, jak i sprzyjać głębokiemu
snu.
Delikatne światło nocne
Rodzice mogą wybierać między trybem wyświetlania światła naprzemiennie, lub wybrania jednego koloru światła, tworząc idealne środowisko dla dziecka,
stymulując wydzielanie melatoniny, co pomoże maluchowi osiągnąć głęboki, spokojny sen. Ponadto światełko nocne, które pomaga dzieciom czuć się bezpiecznie
w nocy, nie powoduje nagrzania urządzenia więc jest w pełni bezpieczne dla każdego użytkownika.
Wiele kombinacji łączenia dźwięku, światła i zapachów
Nwailżacz dostosowuje się do potrzeb każdego dziecka i jego rodziców, ponieważ obejmuje cztery tryby działania, które są aktywowane za pomocą przycisku
dotykowego, umożliwiając łączenie dźwięku, światła i zapachów lub używania ich osobno.
Automatyczne wyłącznie się
Nawilżacz pozostaje włączony przez godzinę, aby mieć pewność, że dziecko zaśnie, a następnie wyłącza się automatycznie. Ponadto, jeśli woda w zbiorniku
wyczerpie się podczas użytkowania, urządzenie zostanie odłączone.
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Naturalny dźwięk
Światło w kolorach tęczny (naprzemienne przełączanie)
7 stałych kolorów światła
Przycisk dotykowy
Olejek zapachowy w zestawie
Automatyczne wyłączenie (po 1 godzinie pracy)
Łatwe czyszczenie
Dyfuzor zapachowy

Informacje techniczne:
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Ultradźwiękowy
Pojemność 200 ml
Przycisk/panel dotykowy
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Maksymalna wydajność 15m²
Przepływ pary 30 ml/h
Czas pracy 6 godzin
Zasilanie 24V, 500mA

Akcesoria:
●
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Olejek zapachowy
Zasilacz

