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Nawilża Oczyszcza



Kostka z jonami srebra Silver Cube™, 
Zmiękczacz wody w kartridżu (opcjonalnie)
Olejki eteryczne (opcjonalnie)

Akcesoria: 
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ENERGY-EFF IC IENT HUMIDIFICATION

TECHNOLOGIA ADAPTIVE HUMIDITY™ (BARDZO CICHA)

www.stadler-form.pl

Wybierając nawilżacz z funkcją oczyszczania powietrza George zyskujesz ciche, ale potężne urządzenie, którego 
konserwacja nie nastręcza trudności. George zapewnia idealny poziom wilgotności i czyste w pomieszczeniach aż 

2 2do 60 m  i czyste powietrze w pomieszczeniach do 49 m . Obracając się w wodzie, jego dyski filtrują najmniejsze 
cząsteczki zanieczyszczeń z powietrza przynosząc ulgę osobom cierpiącym z powodu alergii. George filtruje 
ponad 66% wszystkich cząsteczek i pyłków z powietrza w ciągu 30 minut. Zestaw tarcz i zasobnik wody można 
myć w zmywarce. Wbudowany higrostat pozwala na wybranie dokładnego, pożądanego poziomu wilgotności 
względnej lub pozwala George'owi pracować w sposób ciągły.W trybie automatycznym, George automatycznie 
wybiera opcję odpowiedni poziom wydajności nawilżania, osiągając żądaną wilgotność powietrza niezwykle cicho 
i energooszczędnie. George jest również idealnym rozwiązaniem gdy potrzebujemy nawilżyć powietrze w sypialni: 
ledwo słyszalny na niskim poziomie, diody LED mogą być przyciemniane lub całkowicie wyłączone. George może 
również rozpraszać Twój ulubiony zapach w pokoju dzięki wbudowanemu dozownikowi zapachów.

Specyfikacja

Moc: 3-23 W
Napięcie: 220-240V
4 poziomy pracy / Wydajność max: 400 g/h

2Maksymalna wielkość nawilżanego pomieszczenia: 60m
2 Maksymalna wielkość oczyszczanego pomieszczenia: 49m

Tryb nocny (przyciemniane lub wygaszane kontrolki LED)
Higrostat
Tryb autoczyszczenia
Dozownik zapachów
Automatyczny wyłącznik
Zbiornik na wodę: 3,2 l
Poziom hałasu: 27 - 48 dB(A)

Wymiary oraz waga: (mm / kg)

Długość Wysokość Głębokość Waga

Urządzenie 315 418 215 5,1

Opakowanie konsumenckie

Opakowanie transportowe (1)

Biały

Dostępny kolor:

 George
Nawilżacz z funkcją oczyszczania powietrza

Łatwa konserwacja: zestaw tarcz
i zasobnik wody można czyścić
w zmywarce do naczyń.

Docelowa wilgotność powietrza, 
można wybrać w następujący sposób
40%, 50%, 60% lub  tryb ciągły.

Wbudowany pojemnik na substancje 
zapachowe pozwala na aromatyzowanie powietrza 
za pomocą olejków eterycznych.

Technologia ADAPTIVE HUMIDITY™ automatycznie dostosowuje moc nawilżania 
w trybie automatycznym by szybko uzyskać zadany poziom wilgotności i utrzymać 
go w sposób cichy i efektywny

378 464 270 6,1

390 476 2285 7,2


