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• Hygieeninen ilmankostutin, joka levittää 
kosteuden tehokkaasti ja tasaisesti hienona 
sumuna suuremmalle alalle.

• Air Multiplier ™ teknologia tuottaa tasaisen 
ja tehokkaan ilmavirran.

• Ultraviolet Cleanse™ teknologia altistaa 
jokaisen vesitipan ultraviolettivalolle ja 
tuhoaa 99,9% bakteereista ennen 
kosteuden levittämistä huoneeseen.

• Toimii jopa 18 tuntia yhdellä täytöllä.

TEKNISET TIEDOT
• Teho: 40W (tuuletin), 55W (kostutin)
• Tehon säätö: 10 nopeutta
• Kosteuden säätö: 30-70% (suhteellinen 

ilmankosteus)
• Äänitaso (min): 37dBA (tuuletin), 36dBA (kostutin)
• Äänitaso (max): 62dBA (tuuletin), 57dBA (kostutin)
• Vesisäiliön tilavuus: 3 l
• Vesisumun tuotto: 300ml/h
• Mitat (l x s x k):  24 x 13,5 x 57,9 cm
• Paino: 3,4 kg
• Virrankulutus valmiustilassa: <0.5W
• Virtajohdon pituus: 2m
• EAN: 5025155018651

AM10 ilmankostutin
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Rengas
Tuottaa jopa 330 l/s 
ilmavirran ja levittää 

vesisumun tehokkaasti ja 
tasaisesti huoneeseen.

Helppo puhdistaa
Irrotettava vesikanava.

3 l vesisäiliö
Tehokas vedenkäyttö antaa 
jopa 18 tunnin käyttöajan 

yhdellä täytöllä.

Matala painopiste
Moottori rungossa 

varmistaa vakauden ja 
estää läikkymistä.

Hygieeninen
ilma-aukko
Levittää 99,9% 
bakteereista vapaata 
hienoa vesisumua.

Air Multiplier™ teknologia
Imee mukaan ympäröivää 
ilmaa levittääkseen 
vesisumun tasaisesti 
huoneeseen.

LED-näyttö
Näyttää valitun 

kosteuden, ilmavirran 
sekä ajastimen.

Pelkkä puhallin
Jopa 460 l/s viileää 

ilmavirtaa kesällä.

Siipipyörä
Yhdistelmä teknologioita 
joita käytetään 
turboahtimissa ja 
suihkumoottoreissa.

Ultraviolet 
Cleanse™teknologia
Altistaa joka vesitipan 
ultraviolettivalolle –
tuhoten 99,9% 
bakteereista.

Pietsosähkömuuntaja
Keraaminen levy 
atomisoi veden 
hienoksi vesisumuksi.

Magneettipidike 
kaukosäätimelle

Turvallinen
Ei kiehuvaa vettä, 

vain viileää 
sumua.

Automaattinen 
virrankatkaisu 

kaatuessa.

Ei pyöriviä 
lapoja.
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Tuuletus
Pelkkä puhallin viilentämään kesällä.

Kosteuden säätö
Suhteellinen kosteus säädettävissä 
30% - 70% välillä.

Intelligent Climate Control 
(automaattinen säätö)
Mittaa lämpötilan ja ilmankosteuden 
ja valitsee niiden perusteella 
miellyttävimmän asetuksen.

On/off
Virtakytkin.

Säädettävä ilmavirta
Valitse ilmavirran teho 

näppäimillä väliltä 1-10.

Uniajastin
Voit asettaa kostuttimen 

sammumaan automaattisesti 
15 min – 8 tunnin päästä.

Miten AM10 toimii:

1. Vesi johdetaan vesisäiliöstä Ultraviolet
Cleanse™ bakteereja tuhoavan 
ultraviolettivalon ohitse.

2. Pietsosähkömuuntaja (eli keraaminen, 
värähtelevä levy) atomisoi hygieenisen veden 
hienoksi sumuksi.

3. Ympäröivää ilmaa imetään laitteeseen 
moottorin toimesta.

4. Ilmavirta imee mukaansa hygieenisen 
vesisumun.

5. Ilmavirta pakotetaan ohuista aukoista ja se 
kulkee lentokoneen siiven muotoista rengasta 
myöten, voimistuen ympäröivän ilmavirran 
vaikutuksesta.

6. Hygieeninen sumu sekoittuu ympäröivään 
ilmavirtaan Air Multiplier ™ teknologian avulla 
ja se levitetään tasaisesti huoneeseen.


