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Steba LB5 Ultrahangos hideg és langyos párásító 

Technikai adatok: 
Teljesítmény: 40 W (előmelegítéssel: 140W) 
Víztartály mérete: 6 liter 
Súly: 3,8 kg 
Méret: 34 x 22 x 23 cm 
Max szoba méret: 30 m2 

 

 

Hogyan működik 

 

A Steba LB5 ultrahang membránja olyan kicsire porlasztja a vízcseppeket, hogy azok belélegezve, könnyedén 
lejutnak a légutakba, így nedvesen tartják a nyálkahártyát. Állandó, gyakori használata csökkenti, enyhíti az asztmás, 
kruppos rohamok gyakoriságát, és a légúti megbetegedésektől megóvja szervezetünket! 
Ismerje meg a Steba LB5 működését is 
1. fűtési szezonban, vagy nyáron, klíma használata mellett működtessük, maximum 30 m2-es helyiségben 
2. a készülék a mikroszkopikus méretű vízcseppeket látványosan fújja ki, ezáltal akár a lakás egy esztétikus dísze is 
lehet 
3. A nagy LCD kijelzőn nyomon tudja követni az aktuális páratartalmat, és a hőmérsékletet 
4. nem kell figyelgetnie a levegő páratartalmát, mivel a készülék automatikusan az optimális páraszintet tartja, ha 
elérte a megfelelő értéket, magától lekapcsol 
5. Szeretne friss, üde, alpesi hegyi-levegőt? Kapcsolja be az ionizátort, és élvezze a negatív ionok közérzetére 
gyakorolt jótékony hatását! 
6. a Steba LB5 még azért is szeretetre méltó, mert gondolt az Ön pénztárcájára is! Három pára kibocsátási fokozatot 
állíthat be, melyek közül a legkisebb, ECO (éjszakai üzemmód) gondoskodik a gazdaságosságról! 
7. Használata igen higiénikus, mivel a tartály belső része antibakteriális réteggel van bevonva, vásárolható hozzá 
külön Ezüst rúd, illetve a vízszűrő nem engedi keresztül a vízen az ásványi anyagokat, azaz a vízkövet, így csapvízzel 
is nyugodtan használhatja 
8. Amennyiben nem szeretné egész nap működtetni, csak állítsa be az időzítőn a kívánt időtartamot 
9. Élvezze a nagy, 6 literes tartálynak köszönhető kényelmet 
10. A Steba LB5 párásítót előfűtött langyos párával is tudja használni, melynek előnye, hogy így megnövelheti a 
párakibocsátási teljesítményt 
11. A kerámia filtert -mely a víz lágyításáért felelős- évente célszerű cserélni, de hetente célszerű kíméletesen ecettel 
megtisztítani a vízkőtől. 

 

A Steba LB5 hideg párásító készüléket, Önnek ajánljuk, ha: 

1. nem elégszik meg a vizes ruhák radiátorra tett hatásával, egy hatékonyabb, modernebb megoldást keres az 
optimális páratartalom eléréséhez 
2. szeretne családjának és saját magának is jobb közérzetet, frissebb, páradúsabb levegőt teremteni otthonában 
3. gyakran kapar, fáj a torka reggelente, melyet a száraz levegő okoz, így szeretné nyálkahártyáját páradús levegővel 
óvni a kórokozóktól 
4. gyermeke asztmás, vagy kruppos, és tudja, hogy a hidegpára jótékony hatással van az ilyen jellegű köhögési 
rohamokra 
5. vizuális típus, és rendkívül tetszik Önnek a kifújt levegő látványa 
6. intenzív, hatékony párásítási módot szeretne, mellyel enyhülnek a makacs légúti megbetegedések gyakoriságai 
7. vállalja, hogy új párásító készülékét hetente karbantartja, a rárakódott vízkőtől megszabadítja 
8. meg tudja oldani, hogy legalább fél méteres magasságba helyezze el a Steba LB5 párásító készüléket 
9. szereti azokat a természetes megoldásokat, melyek nem csak egészségéért, hanem környezetéért is rendkívül 
sokat tesznek. 


