Terapii si aparate: Difuzor ultrasonic

Nu a fost evaluat înc?

Pre?ul de vânzare 350,00 lei
Pret cu reducere 350,00 lei
Pretul de vanzare cu reducere
Pre?ul de vânzare f?r? taxe 350,00 lei
Valoarea taxei
Difuzor ultrasonic pentru uleiuri esentiale

Descriere

Difuzor de Uleiuri esen?iale ultrasonic, digital, gândit special pentru a fi
folosit în cas?, birou sau ma?in?.
Descriere: Difuzorul de uleiuri esen?iale utilizeaz? tehnologia de difuzie la rece prin
ultrasunete, transformând uleiul esen?ial în micro-vapori fini de aprox. 1-3 microni, f?r? a
utiliza c?ldur? sau ap?. Structura molecular? a uleiurilor esen?iale nu este
deteriorat?, astfel încât uleiul î?i p?streaz? propriet??ile terapeutice pentru o absorb?ie
u?oar? în organism.
Beneficii:
Ajut? la utilizarea mai u?oar? a uleiurilor esen?iale pentru aromaterapie, prin difuzarea
lor.
Ajut? la promovarea unei st?ri de bine generale.
Amelioreaz? stresul.
Men?ine o atmosfer? pl?cut? în camer?.
Fiind portabil ?i u?or este un dispozitiv care te poate înso?ii oriunde.

Pachetul con?ine:
Difuzor pentru uleiuri esen?iale
Cablu de înc?rcare tip USB

Specifica?ii tehnice:
Difuzor digital ultrasonic
Tensiune: DC5V
Putere: 1W
Autonomie: maxim 80 ore la cea mai mic? vitez?
Dimensiune: 68 mm x 108 mm
Greutate: 0.3 kg
3 trepte de intensitate ce se ajusteaz? în func?ie de m?rimea înc?perii:
1.

2.

Intensitate ridicat?: func?ioneaz? 3 minute, atomizeaz? 60 de secunde
Intensitate medie: func?ioneaz? 3 minute, atomizeaz? 30 de secunde
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3.

Intensitate sc?zut?: func?ioneaz? 3 minute, atomizeaz? 15 secunde
Oprire automat? dup? 2 ore de utilizare continu?
Acoperirea maxim? este de 60 metri p?tra?i

Întreb?ri frecvente:
1.

Cât timp va dura uleiul esen?ial?
Dac? este la viteza minim?, aproximativ 50 de ore.

2.

În cât timp se încarc? complet bateria?
Aproximativ 3 ore.

3.

Cât timp este stand-by-ul bateriei?
80 de ore (la viteza cea mai mic?).

Ghid de utilizare:
Ap?sa?i ferm butonul aflat la baza difuzorului (p?strându-l permanent vertical) pentru
a scoate duza.
Este foarte important S? NU ÎNCLINA?I niciodat? difuzorul cât timp exist? ulei în
sticlu??, pentru a evita scurgerea uleiului în mecanism.
De?uruba?i sticlu?a ?i umple?i-o, apoi în?uruba?i sticlu?a la loc;
Pentru o folosire corect?, atât difuzorul cât ?i duza au marcate pe capac câte o
s?geat?. Introduce?i duza în difuzor, având grij? ca cele dou? s?ge?i s? fie aliniate.
Dac? duza nu este corect montat?, difuzorul va fi deteriorat.

Aten?ion?ri:
La prima utilizare, difuzorul trebuie s? fie înc?rcat în totalitate, altfel nu va porni.
Dup? ce sticlu?a este înc?rcat? cu ulei esen?ial, este recomandat s? nu înclina?i
difuzorul, altfel lichidul se poate v?rsa ?i poate cauza deteriorarea permanent? a
produsului.
Când reumple?i sticlu?a cu ulei, v? rug?m opri?i difuzorul.
Nu folosi?i ?i nu l?sa?i difuzorul f?r? o sticlu?? în?untru.
Nu folosi?i difuzorul într-un mediu în care temperatura este prea sc?zut? sau prea
ridicat?.
Nu dezasambla?i sau nu modifica?i acest produs cu nici un scop, deoarece acest lucru
poate cauza defectarea sau deteriorarea produsului ?i implicit la anularea garan?iei.
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