
HUMIFY
HUMIDIFICADOR

LH HUMIFY: irá ajudá-lo a manter a humidade ideal 
em sua casa. Com a sua função ionizadora afastará as 
humidades e outros elementos dispersos no ar.

Por vezes o elevado nível de humidade que se verifica 
dentro de casa pode provocar diversas consequências 
nefastas e inclusivamente afetar o nosso bem-estar. 
Falamos de problemas respiratórios, garganta seca e 
outros problemas que são consequência do frio/calor.

Há pessoas que recorrem aos ares condicionados e 
climatizadores para aliviar estes incómodos, o que 
provoca mudanças bruscas de temperatura, tornando-
se pouco recomendável e prejudicial.

A escassa humidade relativa do ambiente é um fator que 
aumenta o risco dos referidos incómodos e aumento da 
sensação de cansaço, falta de atenção, etc.

Na Lufthous® trabalhamos para oferecer a melhor 
solução para os problemas mais quotidianos, por 
isso criámos o novo humidificador LH HUMIFY, um 
dispositivo único, com um design atual e prático.

A sua principal função é emitir vapor de água para 
aumentar os níveis de humidade no ar. 

A humidade que liberta também pode aliviar 
incómodos comuns provocados pelo aquecimento do 
inverno, como a eletricidade estática. 

Com a sua função ionizadora irá gerar iões e afastar as 
humidades e outros elementos dispersos no ar. Além 
disso, o LH HUMIFY tem vapor de ar à temperatura 
ambiente ou ar quente, conforme escolher, e um 
prático temporizador até 8 horas.
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O seu manuseamento é totalmente simples e intuitivo e é de fácil limpeza. Irá 
transformar-se num elemento indispensável no seu dia a dia.   

Ecrã Tátil

1 - Vapor temperatura ambiente

2 - Humidistat ajusta automaticamente a humidade

3 - Temporizador de 1-2-4 e até 8 horas

4 - Ionizador gerador de aniões

5 - Vapor quente

São diversos os benefícios de um humidificador doméstico como o LH 
HUMIFY como por exemplo descansar melhor. E evitar a secura do ambiente e, 
consequentemente, da pele e da cútis.

E, como se fosse pouco, os móveis da sua casa: a madeira e o couro irão beneficiar 
da referida humidade no ambiente. 

Por um futuro juntos. Por um futuro melhor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo   Tensão Frequência Potência 
de vapor 

frio

Potencia 
de vapor 
quente 

Capacidade Volume 
de vapor 

Ruído Tipo 

HUMIFY 100-240V 50/60Hz 55W 55W 5,0L 350mL/h <35dB(A) Classe II

Medidas : 26,9*10,9*29,4 cm.

Peso aproximado : 1,84 kg.

Capacidade do depósito de água: 5 litres
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