
Ultragarsiniai 
eterinių aliejų garintuvai

Aromaterapijai, 
oro valymui, 
kvėpinimui 

ARRAN SKYE ESTA FERN 
gintarinis / pilkas

MERCURA 
baltas / pilkas FELISIA O'ZEN

Kaina 84 € 79 € 76 € 69 € 73 € 68 € 64 €

Patalpos dydis iki 30-60 m2 iki 30-60 m2 iki 30-60 m2 iki 30-60 m2 iki 30-60 m2 iki 30-60 m2 iki 30-60 m2

Gaubto medžiaga bambukas, plastikas stiklas, bambukas bambukas, plastikas raižytas stiklas margintas stiklas stiklas, bambukas stiklas

Modelio spalva medžio ir juoda balta ir medžio medžio ir balta gintarinė arba pilka balta arba pilka balta, medžio balta

Matmenys 20 x 7,5 cm 18,5 x 13 cm 9,1 x 15,7 cm 10,4 x 15,4 cm 12,6 x 13,4 cm 10 x 16 cm 15 x 15 x 13,5 cm

Veikimo principas ultragarsinis ultragarsinis ultragarsinis ultragarsinis ultragarsinis ultragarsinis ultragarsinis

Vanduo būtinas, talpa 100ml būtinas, talpa 100ml būtinas, talpa 100ml būtinas, talpa 120ml būtinas, talpa 120ml būtinas, talpa 90ml būtinas, talpa 100ml

Elektros sąnaudos 12W 12W 12W 12W 12W 5W 5W

Triukšmas (decibelai) 28-39 db 28-39 db 28-39 db 28-39 db 28-39 db iki 25 db iki 25 db

Oro jonizavimo ir drėkinimo 
funkcija yra yra yra yra yra yra yra

Spalvotos šviesos funkcija yra, du šviesos režimai yra, du šviesos režimai yra yra yra yra, du šviesos režimai yra, du šviesos režimai

Veikimas iki automatinio 
išsijungimo 5+ valandos 5+ valandos 4+ valandos 4+ valandos 4+ valandos 2+ valandos 2+ valandos

Garinimo intensyvumas 2 režimai 2 režimai 2 režimai

Aliejinių, dervingų  kvapų 
garinimas negalimas negalimas negalimas negalimas negalimas negalimas negalimas

Prietaiso tarnavimo laikas
3000 val., po to 

keičiamas keramikinis 
diskas

3000 val., po to 
keičiamas keramikinis 

diskas
3000 val. 3000 val. 3000 val. 3000 val. 3000 val.

Garantinis laikotarpis 24mėn 24mėn 24mėn 24mėn 24mėn 24mėn 24mėn

Aromaterapijai, 
oro valymui, 
kvėpinimui 

NAXOS MOBYSENS AROMASTONE AROMASTREAM CALORYA No 5 AROMAKEY CARSCENTER

Kaina 52,80 € 73,50 € 39 € 55 € 26,4 € 15,20 € 15 €

Patalpos dydis iki 100 m2 iki 80 m2 iki 20-40 m2 iki 40-50 m2 iki 20 m2 vietiškai vietiškai

Medžiaga stiklas ir keramika plastikas (PP and PBT) keramika plastikas emaliuotas porcelianas plastikas plastikas

Modelio spalva balta juoda tamsiai mėlyna balta balta juoda juoda

Matmenys 11,5 x 18,5 cm 7,2 x 4,2 x 12,8 cm 11 x 11 x 10 cm 17,5 x 13 x 15 cm 17 x 9.5 cm 8 x 4,5 x 2,2 cm 9,5 x 4,5 x 3,6 cm

Priedai - - - 1 kasetė kaitrinė lemputė 5 lapeliai 5 lapeliai

Veikimo principas nebulizavimas be 
kaitinimo

nebulizavimas be 
kaitinimo švelnus kaitinimas ventiliatorius be 

kaitinimo kaitinimas švelnus kaitinimas švelnus kaitinimas

Vanduo nereikalingas nereikalingas, garinama 
tiesiai iš ea buteliuko nebūtinas nereikalingas nebūtinas nereikalingas nereikalingas

Elektros sąnaudos DC5V/1A DC5V/1A 5W 12W iki 40W n. d. n. d.

Triukšmas (decibelai) 35-50 db 35-50 db be garso 35-50 db be garso be garso be garso

Oro jonizavimo ar 
drėkinimo funkcija jonizavimas jonizavimas - - - - -

Šviesos funkcija yra nėra nėra nėra yra nėra nėra

Automatinis išsijungimas nėra pilnai pakrautas veikia iki 
20val be elektros šaltinio nėra nėra nėra nėra nėra

Garinimo intensyvumas 2 režimai, reguliuojamas 2 režimai vienodas 2 režimai reguliuojamas vienodas vienodas 

Aliejinių, dervingų  kvapų 
garinimas negalimas negalimas galimas galimas galimas galimas galimas

Garantija 24mėn 24mėn 24mėn 24mėn 24mėn - -

Keičiamos dalys stiklo gaubtas buteliuko įstatymo dalis nėra kasetė lėkštelė, lemputė lapeliai lapeliai

Eterinių aliejų 
garintuvai


