
Ilmankostutin | 110 W | Viileällä ja lämpimällä usvalla | 5.5 l 
| Kosteusmittari | Ajastin | Sopii enintään tilalle: 50 m² | 

Valkoinen/Harmaa
General information

Hallitse ympäristöäsi pitämällä huoneilma automaattisesti 
terveellisenä ja tasalaatuisena itsestään säätyvän 
kostuttimen avulla.
Kostuttimessa on automaattinen kosteudenhallinta: 
kosteusmittari mittaa ilmankosteuden ja säätää 
kostuttimen toiminnan sen mukaan.
LED-näyttö kertoo huoneen tarkan kosteustason, ja sen 
avulla voidaan asettaa optimaaliset asetukset. 12 tunnin 
ajastimen hallinnan avulla kostutin voidaan asettaa 
kytkeytymään automaattisesti pois päältä valitun ajan 
kuluttua.
5,5 litran reilunkokoisessa vesisäiliössä on keraaminen 
suodatin, joka puhdistaa viileän tai lämpimän usvan 
luomiseen käytettävän veden. Uusimpien tutkimusten 
mukaan lämpimän usvan käyttö minimoi piilevien vedestä 
lähtöisin olevien tautien riskin.
Kostutin pysähtyy automaattisesti, kun vesisäiliö on tyhjä 
tai kun se poistetaan alustaltaan täyttämistä varten.

Features

• Tarkkaile ympäristön ilmaa seuraamalla 
sisäänrakennetun kosteusmittarin lukemia, jotka näkyvät 
kostuttimen LED-näytössä
• Säädä kostutin ylläpitämään ympäristön ilma vakaana 
automaattisesti
• Valitse viileä tai lämmin usva 
• 5,5 litran reilunkokoinen säiliö takaa keskeytymättömän 
käytön
• Puhdista vesi lämpimän usvan asetusten ja keraamisen 
suodattimen avulla
• Pysähtyy automaattisesti, kun ajastin asetetaan tai kun 
säiliö on tyhjä tai se poistetaan

Specifications

Väri: Harmaa / Valkoinen
Tulojännite: 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Virtalähteen tyyppi: Verkkovirtakäyttöinen
Materiaali: Muovi

Sales information

Order code: HUMI120CWT
Product 
description:

Ilmankostutin | 110 W | Viileällä ja 
lämpimällä usvalla | 5.5 l | Kosteusmittari | 
Ajastin | Sopii enintään tilalle: 50 m² | 
Valkoinen/Harmaa

Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 255 mm 335 mm 280 mm 2460 g
4 290 mm 680 mm 530 mm 10660 g



Virtapistoke: Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
Virtakaapelin pituus: 1.50 m
Liikuteltava: Kyllä
On/off-kytkin: Kyllä
Kaukosäädin: Ei
Merkkivalo: Ei
Automaattinen 
virrankatkaisu:

Kyllä

Paino: 1700 g
Irroitettava vesiastia: Kyllä
Veden määrän 
indikaattori:

Kyllä

Ajastin: Kyllä
Vesisäiliön tilavuus: 5.5 l
Näyttö: Kyllä
Kosteusmittari: Kyllä
Kostutustapa: Viileällä ja lämpimällä usvalla
Maksimi virrankulutus: 110 W
Syvyys: 215 mm
Korkeus: 300 mm
Sopii enintään tilalle: 50 m²
Leveys: 235 mm
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