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Kinek ajánljuk
Letisztult formavilág. Formatervezettség és funkcionalitás.
Próbálja ki a STEBA új LB6-os ultrahangos design párásítót!
Miért ajánljuk Önnek a STEBA LB6 ultrahangos párásítót?
kényelmes, automatikus páraszintszabályzója optimális szinten tartja a páratartalmat.
egyedi igényekhez igazodik, állítható a kiáramló pára hőmérséklete (hideg és langyos párásítás) és erőssége (3 fokozat).
informatív, hisz nagyméretű LED kijelzően az összes beállítást láthatja.
kezelése egyszerű és praktikus.
óránként 1-3 dl víz párásítására képes.
egyszerűbbé teheti életét az időzítővel ellátott funkció használata. Akár 12 órás kikapcsolási idő is beállítható.
formatervezett, s ha valami újra, valami másra vágyik, mint amit eddig megszokott, akkor a STEBA új ultrahangos párásítója jó
választás lehet. A ki-bekapcsolható piros fényű tartályvilágítás igazán különlegessé és egyedivé teszi a fényes fekete színű
készüléket.

Párásító nemcsak design lakásokba
A formatervezett külső mögött tudás is rejlik. A párásító nagy hatékonyságú ultrahangos membránja finom mikroszemcsékre porlasztja
szét a vizet. Óránként 1-3 dl víz párásítására képes. Az alacsony 40 Wattos teljesítményű készülék akár 25m2 helyiség optimális
páratartalmának a kialakításban nyújthat hatékony megoldást. A beépített automatikus páraszintszabályzó segít abban, hogy a lakásban
mindig kellemes és megfelelő páratartamú levegő legyen.

Párásítás az igényeihez igazodva
Az új STEBA ultrahangos párásító 4 literes tartálya elegendő ahhoz, hogy hosszú távon működjön, nem kell állandóan a tartályt töltögetni.
A tartály könnyedén kiszedhető.
A kiáramló pára hőmérsékletét kedve szerint állíthatja - meleg és langyos párásítás – valamint pára kifújás erőssége is változtatható (3
fokozat).
A nagy méretű LED kijelzőn minden információt megtalál, s praktikus érintőgombjaival egy szempillantás alatt beállíthatja párásítási
igényét. Az időzítési funkció szintén egy kényelmi lehetőséget kínál. Optimális páratartalmat szeretne a hálószobában egy óra múlva?
Állítsa be a készüléket és élvezze a páradús levegőt.

Levegő nedvesítés csak higiénikusan
Az antibakteriális szűrő megtisztítja a vizet a szennyeződésektől és megakadályozza a baktériumok elszaporodását. A vízlágyító patron
pedig megóvja Ön és a készüléke egészségét. A víz lágyításával és szűrésével nem kerül szennyező anyag a levegőbe.
Az új fényes fekete színű STEBA LB6 párásító formatervezett exkluzív megjelenésével, letisztult formavilágával és különleges piros fényű
tartályvilágításával bármely lakás dísze lehet!
A megszokottak helyett válassza az egyedit...

Párásító kapacitás:

1-3 dl/óra

Javasolt max. szoba méret:

25m2, 75m3

Teljesítmény:

40 / 115 W*

Feszültség:

230V/50Hz

Zajszint:

< 35 dB(A)

Víztartály mérete:

4 liter

Méret:

30 x 34 x 15 cm

Súly:

3,8 kg

*előmelegítéssel

Garancia 2 év

