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Steba LB9 Ultrahangos párásító 

Mérete: 31,5 *23*15 cm 
Teljesítménye: 30 W 
Súlya: 2,7 kg 

 

Hogyan működik 
Helyezze el a STEBA LB9 ultrahangos párásítót 0,5-1 méter magasan egy max. 40-50 m3-es helyiségben. Töltse fel 
a párásító tartályát maximum 3,5 liter vízzel. Figyelem, az ultrahangos párásító használata kemény vízzel nem 
ajánlott! A párásítóban ügyeljen a megfelelő vízmennyiségre! A készülék a minimális vízmennyiség nélkül a biztonsági 
kapcsoló által lekapcsol. 
 
A STEBA ultrahangos párásító fokozatmentesen egy tekerőgomb segítségével manuálisan állítható be a kívánt 
teljesítményre. 250 -400 ml/óra közötti párakibocsátásra alkalmas. 
A párásító mérete kicsi, ennek ellenére a teljesítménye nagy. 
A párásító, mint az ultrahangos párásítók általában, lehetővé teszi a levegő csendes párásítását. 
Javasolt hetente tisztítani, a gyakori tisztítás könnyebb és gyorsabb. A tisztítás elvégezhető 20%-os ecettel vagy 
BONECO Calc off gyorstisztítóval, amely minden típusú párásító tisztítására alkalmas. 
Kinek ajánljuk 
Szeretne megfelelő páratartalom mellett, de nem zajban aludni? Az eddigi megbízható minőségű párásítók mérete 
nem illeszkedett a gyerekszobához? Asztma, krupp, száraz, kaparó torok? Lélegezzen fel Ön is a STEBA LB9 
ultrahangos párásítóval! 
 

A STEBA LB9 ultrahangos párásítót Önnek ajánljuk, ha: 
1. Az alap kategóriájú párásítók közül a német minőségben bízik. 
2. Kis helységben szeretne párásítani, például hálóban, gyerekszobában. 
3. Kevés hely maradt csak szabadon a párásító készüléknek. 
4. Nem szeretné gyermeke vagy saját álmát megzavarni a párásító használatával. 
5. Asztmás vagy kruppos gyerek is van a családban. 
+1 Ha nem szeret kiszáradt, fájó torokkal ébredni, ha elege van már a száraz levegő okozta kellemetlen tünetekből, 
kapcsoljon rá a STEBA LB9 ultrahangos párásítóra! 
A levegő páratartalma 40-60% között ideális az emberi szervezet számára, ami csak nagyon ritkán ennyi a 
háztartásokban. A száraz levegőtől orra, torka kiszárad, kapar, makacs felső légúti megbetegedések nehezíthetik Ön 
vagy netán gyermeke, családja mindennapját. A megfelelő páratartalomhoz használja a STEBA ultrahangos 
párásítóit! Szakemberek ultrahangos párásítót ajánlanak az asztmás, kruppos rohamokkal küzdő gyermekeknek is, 
amelyre szintén tökéletesen megoldást nyújt a STEBA LB9 ultrahangos párásító. 
A STEBA német minőségi termékek piacán ezzel a párásítóval megjelent az alapigényeket tökéletesen kielégítő, 
ennek megfelelően nem magas árfekvésű párásító! 
A párásító kis mérete ellenére nagy teljesítményű. Méretének és csendességének köszönhetően könnyen 
elhelyezhető háló- vagy gyermekszobában, már csak azért is mert a párásító használata csak 16-20m2 (40-50 m3-ig) 
javasolt. Ne feledje, a párásító készülék optimális esetben 0,5-1 méter magasan kell elhelyezni! 
A STEBA LB9 ultrahangos párásító víztartálya 3,5 liter, melyben egy kis kerámiaszűrő található. A párásítón 
fokozatmentes szabályozóval állítható be a párakifújás erőssége. Az ultrahangos párásító kemény vízzel való 
használata nem javasolt! 


