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Зволожувачі та мийки повітря Electrolux

Високотехнологічні зволожувачі та мийки повітря 
Electrolux призначені для тих, хто приділяє увагу 
своєму здоров’ю і звик жити в комфортному 
середовищі. Профілактика простудних 
захворювань, продовження молодості шкіри, 
збереження меблів, підлогових покриттів і 
предметів антикваріату - з цими та багатьма іншими 
завданнями здатні ефективно справлятися прилади 
Electrolux, створюючи здоровий мікроклімат в 
кожному будинку. 

Зволожувачі 
та мийки повітря
Electrolux
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Клімат в будинку
Комфорт людини формується під впливом багатьох факторів 
навколишнього середовища. Важливу роль в цьому відіграє відносна 
вологість повітря. Згідно з науковими дослідженнями, оптимальні 
показники вологості знаходяться в діапазоні від 45% до 60%. Однак 
протягом усього опалювального періоду повітря в приміщенні 
висушується до критичних показників 15-25%. В таких умовах 
імунітету не доводиться захищати організм кожної секунди. Відновити 
природний баланс вологості допомагають зволожувачі та мийки 
повітря Electrolux.

Зволожувачі - прекрасний 
захист від застуди  
Сухе повітря висушує 
слизову оболонку - головний 
бар’єр на шляху мікробів. У 
хворої людини він викликає 
першіння в горлі і ускладнює 
одужання. Тому дуже 
важливо, щоб в будинку, 
особливо, де є хворі люди, 
підтримувався оптимальний 
рівень вологості.

Оптимальний мікроклімат 
для самих маленьких
В організмі новонароджених 
міститься на 15% більше 
рідини, ніж у дорослому, 
тому маленькі діти дуже 
сприйнятливі до низького 
рівня вологості. У грудних 
дітей закладає ніс, дихання 
стає ускладненим, 

малюки вередують і 
часто прокидаються 
вночі. Відповідно до 
рекомендацій педіатрів, 
рівень вологості в дитячій
кімнаті повинен бути  
від 50% до 60%.

Краса і молодість шкіри
Протягом доби шкіра 
людини втрачає до 1 літра 
рідини, в результаті чого 
зменшується ї ї пружність і 
еластичність, а це веде до 
ранньої появи зморшок. 
Працюючий в приміщенні 
зволожувач запобігає 
сухості шкіри, тим самим 
знижуючи потребу в 
зволожуючій косметиці. 

Підлоги і меблі на століття 
Меблі з натуральної 

шкіри або деревини, 
ламінат та паркет, 
предмети антикваріату 
надзвичайно гостро 
реагують на перепади 
температур і вологості. 
Щоб вони не втрачали своєї 
привабливості, необхідно 
підтримувати рівень 
вологості, визначений 
виробником. 

Перемога над статичною 
електрикою
Сухе повітря є однією 
з причин виникнення 
статичної електрики. 
Статична електрика впливає 
на загальне самопочуття, 
погіршуючи якість сну, 
викликаючи стомлюваність 
і дратівливість. Нормальна 

вологість в приміщенні 
вирішує цю проблему. 

Неоціненна допомога
квітникарям
Оптимальна вологість для 
комфортної життєдіяльності 
рослин починається від 
50%. Щоб кімнатні рослини 
радували зеленню і пишно 
цвіли, важливо створити 
умови, наближені до їх 
природного середовища 
існування. 

Зволожувачі та мийки повітря Electrolux
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Зволожувач-ecoBIOCOMPLEX 38 серія

Зволожувач-
ecoBIOCOMPLEX

Зволожувач-ecoBIOCOMPLEX – нова категорія 
кліматичної техніки, спрямована на оздоровлення 
організму дорослих і дітей, створення оптимальної 
вологості в будинку і формування комфортних умов
для занять спортом, йогою, медитацією і дихальною 
гімнастикою. 

Системи оздоровлення
В ecoBIOCOMPLEX вперше 
використані такі інноваційні 
розробки як дихальний 
тренажер PRANA, режим 
YOGA, будильник Health 
Wake, релаксаційні 
освітлення з регульованими 
параметрами яскравості і 
тривалості колірних циклів. 
Прилад володіє унікальним 
функціоналом - він 
оснащений 20 функціями і 10 
інтелектуальними режимами 
для зволоження повітря і 
оздоровлення організму.
На відміну від класичного 
зволожувача повітря, 
ecoBIOCOMPLEX не тільки 
ефективно справляється 
з сухістю в приміщенні, 
але і створює оптимальні 
умови для занять різними 
видами фізичної активності. 
Прилад відповідає нормам 
для занять фізкультурою і 
спортом та завдяки великій 
різноманітності спеціальних 
програм, автоматично 
створює і підтримує той 
рівень вологості, який 
необхідний при заняттях 
йогою, стретчингом, а 
також фітнесом та іншими 
активними видами спорту. 
Унікальна чотирьохступенева 
система стерилізації пари 
Bio-Cop+ робить пар, 
що виходить з приладу 
стерильним, що сприятливо 
позначається на мікрокліматі 
приміщення і здоров’я 
людей, що в ньому 

знаходяться. 
Зволожувач-ecoBIOCOMPLEX 
оснащений інноваційним 
дихальним тренажером 
PRANA, за допомогою якого 
освоїти дихальну гімнастику 
зможе будь-хто. 
Для зняття стресу в приладі 
передбачено релаксаційне 
освітлення Relax Therapy 
з ніжним контражурним 
підсвічуванням. Плавне 
перетікання кольорів 
заспокійливого спектру 
сприятливо діє на нервову 
систему, допомагає 
розслабитися, а також 
виконує функцію світлового 
таймера при заняттях йогою. 
Інноваційний світлозвуковий 
будильник Health Wake 
забезпечує комфортне 
пробудження вранці, 
нарощуючи яскравість 
світла подібно сонцю, що 
сходить і доповнюючи 
ефект мелодійним звуковим 
сигналом. Зволожувач-
ecoBIOCOMPLEX дарує 
гарний настрій з самого 
ранку.
 
 
Максимальна зручність у 
використанні
Управління приладом просто 
і інтуїтивно зрозуміло. 
Вибір режимів і функцій 
здійснюється за допомогою 
сенсорних кнопок на 
передній панелі приладу, 
зміна значень обраних 
параметрів - за допомогою 
сенсорної шкали  
Sense-Touch. Додатково 

можна придбати пульт ДК 
з вбудованим гігростатом, 
який дозволяє підтримувати 
оптимальний рівень 
вологості в тому місці, де 
розташований пульт. Всі 
основні параметри роботи 
ecoBIOCOMPLEX виводяться 
на широкоформатний 
контрастний LED-дисплей 
приладу з діагоналлю
4,5 дюйма. 
 
 
Ультрасучасні   
технології 
Унікальним 
конструкторським рішенням 
приладу є USB-роз’єм, 
який дозволяє розширити 
функціонал ecoBIOCOMPLEX, 
наприклад, підключити 
модуль Wi-Fi для
управління приладом через 
інтернет за допомогою 
мобільного додатку, або 
модуль Smart Eye, який 
реагує на присутність 
людини, в результаті 
прилад споживає менше 
електроенергії і може 
працювати до 5 днів без 
доливання води. 
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Інтелектуальне 
керування
Додаткові опціонні модулі для YOGAhealthline - 
IQ-метеопульт з вбудованим гігростатом, IQ-модулі Wi-Fi  
та Smart Eye - розширюють функціональні можливості приладу і 
представляють свободу вибору комплектації. 

3. IQ-модуль Wi-Fi
IQ-модуль дозволяє 
дистанційно керувати 
мікрокліматом будинку з 
будь-якого мобільного 
пристрою за допомогою 
програми Electrolux. Донгл 
з функцією Wi-Fi дає 
можливість підключення до 
єдиної системи управління 
пристроями Electrolux 
Home Comfort.  
До комплекту поставки не 
входить. 4. IQ-модуль Smart Eye

IQ-модуль Smart Eye з 
датчиком присутності 
реагує на рух, дозволяє 
скоротити витрату 
електроенергії більш ніж 
на 40%* і збільшити 
інтервали між 
доливаннями води до 5 
днів.
До комплекту поставки не 
входить.

1. IQ-метеопульт з 
технологією I-Feel
В IQ-метеопульті 
продубльовані основні 
функції приладу, а унікальна 
в звололжувачах технологія 
I-Feel дає можливість 
підтримувати задану 
вологість безпосередньо в 
області розташування 
метеопульта.
До комплекту поставки не 
входить. 2. Сенсорная шкала 

Sense-Touch
Сенсорна шкала Sense-
Touch — комфортний підхід 
до управління 
багатофункціональним 
зволожувачем-
ecoBIOCOMPLEX. 
Вибравши функцію, ви 
можете легко змінити її 
налаштування рухом 
пальця по сенсорній шкалі.

Зволожувач-ecoBIOCOMPLEX 38 серія

*У порівнянні з роботою зволожувача-ecoBIOCOMPLEX без встановленого IQ-модуля Smart Eye
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YOGAhealthline

Відчувайте силу здоров’я 
кожен день

Зволожувач-ecoBIOCOMPLEX YOGAhealthline — інноваційний прилад, 
спрямований на оздоровлення всіх членів сім’ї і поєднує в собі професійний 
зволожувач зі стерилізацією пари, тренажер для дихальної гімнастики, 
релаксаційне освітлення та інші опції для створення здорових і комфортних 
умов життя, занять фізичними вправами та відновлення емоційної рівноваги. 

Знищення 99,9% бактерій*
Зволожувач-
ecoBIOCOMPLEX 
YOGAhealthline оснащений 
чотириступеневою 
системою стерилізації 
пари Bio-Cop+, яка 
забезпечує знищення 99,9% 
бактерій. Вона включає 
в себе антисептичний 
бак, виготовлений 
зі спеціального 
антибактеріального 
пластику з іонами срібла, 
систему пастеризації 
та очищення води, 
та знезараджуючий 
фільтр-картридж, 
а також бактерицидну 
лампу Ultraviolet Pro 
з довжиною хвилі 254 
Нм. Завдяки цьому 
відбувається комплексне 
очищення і знезараження 
пари, а в приміщенні 
створюється здоровий 
мікроклімат. Додатково 
для знезараження води Ви 
можете використовувати 
срібний стрижень.

Релаксаційні освітлення 
Relax Therapy з 
контражурним 
підсвічуванням
Дворівневе освітлення 
Relax Therapy з 
регульованими ступенями 
яскравості і можливістю 
управління зміною кольорів 
дозволяє використовувати 
прилад для занять йогою, 
проведення медитацій і 
релаксації.  
Зміна кольорів відбувається 
як автоматично,
так і налаштовується 
індивідуально з інтервалом 
від 10 до 90 секунд. Плавне 
перетікання кольорів 
заспокійливого спектру - 
білого, синього і зеленого - 
надає релаксаційний вплив, 
допомагає зняти стрес.

Пакет інтелектуальних 
SMART-режимов 
Інтелектуальні 
SMART-режими — новітня 
адаптивна технологія 
створення та підтримки 
оптимального мікроклімату 
для мешканця середньої 
смуги. Працюючи 
в автоматичних SMART-
режимах, прилад 
безперервно діагностує 
температуру повітря 
і поточний рівень 
відносної вологості та 
коригує інтенсивність 
випаровування.

SMART

Аромакапсула  
Aroma Therapy
Капсула для ароматерапії 
Aroma Therapy підходить 
для використання будь-
яких ефірних масел і 
ароматизаторів. Фітонцити, 
що містяться в оліях,  
допомагають зняти 
напруженість, протистояти 
простудним 
захворюванням, а 
правильно підібраний 
аромат - створити 
відповідну атмосферу для 
занять спортом або 
медитацій. 

*на підставі незалежного дослідження Testing Center of Industrial Microbiology в 2015 р.

Програмовані таймери 
включення і виключення
Функція програмованих 
таймерів дозволяє 
зафіксувати регулярний час 
включення або виключення 
приладу.
Також в зволожувачі-
ecoBIOCOMPLEX 
передбачений таймер для 
медитації. Встановіть 
зручний час занурення в 
медитацію і таймер 
проінформує вас про 
початок і закінчення сеансу 
м’яким сигналом.

Дихальний тренажер 
PRANA 
У східних практиках 
оздоровлення велика 
увага приділяється 
правильному диханню, 
так як від нього залежить 
здоров’я і тривалість 
життя людини. Дихальні 
вправи поліпшують 
обмін речовин, сприяють 
збільшенню обсягу легень, 
оздоровлюють і підвищують 
життєвий тонус. В основі 
дихального тренажера 
PRANA — світловий 
таймер. Він дозволяє 
контролювати тривалість 
кожної фази дихання. Ви 
можете скористатися 
автоматичною програмою 
вправ або створити 
власний курс занять. 
Однак, перед початком 
занять необхідно 
проконсультуватися з 
фахівцем.

10 інтелектуальних 
режимів
• Дитячий режим BABY
• Ручний 

напівавтоматичний 
режим MANUAL 

• Автоматичний SMART-
режим AUTO

• Нічний SMART-режим 
NIGHT

• Імуностимулюючий 
режим HEALTH 

• Режим для занять 
спортом FITNESS 

• Режим для занять йогою 
YOGA

• Режим медитації 
MEDITATION

• Режим метеостанції 
з можливістю вибору 
дисплея METEO

• Демонстраційний режим 
для торгових точок DEMO

Функція відключення 
звукових сигналів
Якщо вночі закінчиться 
вода, зволожувач-
ecoBIOCOMPLEX  
не потурбує сон сім’ї. 
Спрацьовування будильни-
ка і запрограмованих 
таймерів відключається 
окремо.

Режими роботи FITNESS і 
YOGA
Інноваційні режими для 
тренувань різного ступеня 
інтенсивності. В режимі 
FITNESS зволожувач 
протягом години підтримує 
вологість, щоб забезпечити 
належну теплообміну в 
організмі користувача. 
Режим YOGA супроводжує 
світловий таймер, що 
дозволяє відстежувати час 
знаходження в асані зі зміни 
світлових циклів, не 
втрачаючи при цьому 
концентрації. Режим YOGA 
може бути також 
рекомендований для занять 
калланетикою та 
стретчингом.

Зволожувач-ecoBIOCOMPLEX 38 серія

Світлозвуковий будильник 
Health Wake
Інноваційний світловий 
будильник Health 
Wake забезпечує 
пробудження вранці 
за рахунок поступово 
збільшуючої інтенсивності 
випаровування води і 
наростання яскравості 
світла, що розгорається 
за кілька хвилин 
до звукового сигналу. 
Функція відкладеного 
сигналу спрацьовує 
через певний інтервал 
часу, який користувач може 
вибрати самостійно.
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Зволожувач-ecoBIOCOMPLEX

• Продуктивність до 550 мл/год
• Площа зволоження до 50 м2

• Стерилізація пари ультрафіолетовою лампою
• Дихальний тренажер PRANA з функцією 

створення індивідуальної програми занять
• Іонізація повітря
• Релаксаційне освітлення Relax Therapy з 

контражурним підсвічуванням
• Регульована яскравість освітлення
• Вибір джерела світла і кольору освітлення
• Програмована тривалість горіння освітлення
• 3 варіанти освітлення 
• Сенсорна шкала Sense-Touch
• Екраннй годинник з можливістю відключення
• Світлозвуковий будильник Health Wake
• Електронний гігрометр і термометр
• Програмовані таймери включення і 

виключення приладу
• Таймер відстрочки вимикання до 24 год
• Таймер для медитацій
• Тепла/холодна пара
• Екофільтр-картридж AG+ 
• Ультразвукова мембрана NanoActive
• Функція відключення звукових сигналів
• Функція відключення спрацьовування 

будильника
• Блокування управління (функція «Замок від 

дітей»)
• USB-роз’єм для опціонних модулів
• IQ-метеопульт з гігростатом (опція)
• Демонстраційний режим DEMO

EHU-3810D/3815D 
YOGAhealthline

Знешкоджує 
99,9% бактерій*

Дитячий режим

Режим для занять 
спортом

Нічний  
SMART-режим

Дихальний 
тренажер

Імуно-
стимулюючий 

режим

Режим для занять 
йогою

Ручний 
напівавтоматичний 

режим

Релаксаційне 
освітлення

Автоматичний 
SMART-режим

Режим 
медитації

Режим 
метеостанції

ПеревагиРозширений функціонал

*На підставі дослідження незалежної лабораторії Testing Center of Industrial Microbiology в 2015 р.

Зволожувач-ecoBIOCOMPLEX 38 серія
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Ультразвукові зволожувачі повітря

Швидко і ефективно
Ультразвукові зволожувачі 
повітря Electrolux 
відрізняються високою 
продуктивністю і ступенем 
очистки пари і дозволяють 
поставити будь-який 
комфортний рівень вологості 
в приміщенні. Вони здатні 
швидко і ефективно підняти 
вологість у приміщенні до 
бажаних значень навіть після 
провітрювання.

Різноманіття режимів
Одним з головних переваг 
ультразвукових зволожувачів 
повітря Electrolux є 
різноманітність 
спеціалізованих режимів 
зволоження. Завдяки 
вбудованим в пристрої 
датчикам температури і 
вологості, зволожувачі 
Electrolux оцінюють повітря в 
приміщенні, визначають 
оптимальний рівень 
вологості, його відповідність 
температурі повітря і 
створюють максимально 
комфортний мікроклімат. В 
усіх моделях з електронним 
управлінням передбачені 
ручний і автоматичний 
режими зволоження. У 
деяких моделях реалізовані 
спеціальні режими, такі як 
Дитячий, Імуностимулюючий 
або Протиалергенний.

Додаткові корисні опції - 
іонізація та ароматизація - 
дозволяють насичувати 
повітря аніонами і 
цілющими фітонцидами, 
створюють комфортну 
атмосферу в домі та 
сприятливо впливають на 
здоров’я.

Безпека
Безпечну роботу 
зволожувачів Electrolux 
гарантує функція 

Ультразвукові зволожувачі повітря - це сучасні багатофункціональні 
прилади для створення оптимального мікроклімату в 
приміщенні, що відрізняються високою продуктивністю і низьким 
енергоспоживанням. Принцип дії ультразвукових зволожувачів 
повітря заснований на розпиленні найдрібніших частинок води 
за допомогою ультразвукової мембрани. Вода зі спеціального 
резервуара потрапляє на вібруючу з високою частотою мембрану, 
розщеплюється на найдрібніші бризки і утворює пару. Сухе повітря, 
проходячи через пар, зволожується і надходить в приміщення 
збагачене вологою.

Ультразвукові 
зволожувачі
повітря

відключення приладу при 
низькому рівні води, а також 
при його випадковому 
перекиданні. При недостатній 
кількості води прилад 
автоматично відключається, 
виключаючи ризик перегріву 
мембрани і забезпечуючи 
довгий термін служби 
пристрою. Загоряється 
індикатор на передній панелі 
зволожувача інформує про 
спрацьовування 
автовідключення. 

У всіх зволожувачах 
Electrolux встановлений 
спеціальний фільтр-
картридж, який ефективно 
пом’якшує воду, запобігаючи 
утворенню білого нальоту на 
меблях, а також 
перешкоджає утворенню 
солей жорсткості на 
мембрані приладу, 
збільшуючи її робочий 
ресурс. У ряді моделей 
також встановлено фільтр 
попереднього очищення, 
що перешкоджає 
засміченню приладу 
великим пилом і шерстю 
домашніх тварин. 
Інший важливий ступінь 
захисту, передбачений в 
багатьох моделях 
зволожувачів Electrolux, 
- пастеризація води (шляхом 
нагрівання до 80 оС) і 
знезараження пари 
ультрафіолетовою лампою 
Ultraviolet Pro за допомогою 
технології Bio-Cop. 
Комплексне очищення пари 
гарантує знищення бактерій, 
вірусів і алергенів, завдяки 
чому в приміщенні 
створюється здоровий 
мікроклімат, який так 
необхідний людям, 
схильним до алергії і 
застуди, а також маленьким 
дітям.
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37 серія

Ідеальний мікроклімат довірте 
інтелектуальним режимам 
SMART

Electrolux EHU-3710D/3715D – ультрасучасний 
багатофункціональний зволожувач повітря з системою 
стерилізації пари, унікальним авторським дизайном, 
ексклюзивним освітленням Relax Therapy і режимом 
метеостанції.  

Система стерилізації пари 
Bio-Сop
В зволожувачі повітря 
EHU-3710D/3715D 
використовується 
інноваційна триступенева 
система очищення Bio-Cop. 
Вона включає в себе 
пастеризацію води при 80 оC 
і стерилізацію пари 
ультрафіолетовою лампою 
Ultraviolet Pro. Бак приладу 
виготовлений зі 
спеціального 
антибактеріального 
пластику, що перешкоджає 
утворенню шкідливих 
мікроорганізмів. Комплексне 
очищення і знезараження 
пару гарантує знищення 
бактерій, завдяки чому в 
приміщенні створюється 
здоровий мікроклімат, який 

так необхідний дітям, а 
також людям, схильним до 
алергічних реакцій і 
простудних захворювань.

Іонізація повітря
Функція іонізації 
в зволожувачі повітря 
EHU-3710D/3715D дозволяє 
заповнити недостачу 
негативно заряджених 
іонів (аніонів) в повітрі, що 
наближає його по своїх 
властивостях до повітря 
хвойних лісів, гірських 
і морських курортів. 
В рідко провітрюваних 
приміщеннях утворюється 
велика кількість позитивно 
заряджених аероіонів. 
Однак для нормального 
функціонування організму 
необхідно дотримання 

балансу між негативно і 
позитивно зарядженими 
частинками. Порушення 
цього балансу несприятливо 
позначається на самопочутті 
і здоров’я в цілому. Помірна 
іонізація сприяє циркуляції 
аероіонів і очищає повітря, 
благотворно впливаючи 
на організм людини: 
сприяє підвищенню 
метаболізму, покращує 
діяльність легенів, укріплює 
нервову і кровоносну 
системи, а також допомагає 
протистояти респіраторним 
захворюванням. 

Релаксаційні освітлення 
Relax Therapy 
У зволожувачі повітря 
EHU-3710D/3715D 
реалізована ексклюзивна 

Ультразвукові зволожувачі повітря 37 серія

технологія розслабляючого 
освітлення Relax Therapy, яка 
представлена динамічною 
зміною кольорів - зеленого, 
синього та білого. Ці 
кольори надають природній 
заспокійливий вплив на 
людину. Освітлення Relax 
Therapy допомагає зняти 
стрес, поліпшити емоційний 
стан і створити сприятливу 
атмосферу в будинку. 

Система стерилізації пари 
Bio-Cop 

З ультрафіолетовою 
лампою

Релаксаційне освітлення 
Relax Therapy
Допомагає зняти стрес, 
поліпшити емоційний стан і 
створити в будинку 
гармонійну атмосферу

Пульт ДК
Пульт дистанційного 
керування робить 
керування приладом 
максимально комфортним

Режим метеостанції
В режимі метеостанції 
дисплей відображає 
вологість і температуру, 
дозволяючи стежити за 
мікрокліматом в 
приміщенні, навіть якщо 
пристрій вимкнено

Іонізація повітря
Іонізатор сприяє очищенню 
повітря і підняттю життєвого 
тонусу

Пакет інтелектуальних 
SMART-режимів 
Інтелектуальні 
SMART-режими — новітня 
адаптивна технологія 
створення і підтримки 
оптимального мікроклімату. 
Працюючи в автоматичних 
SMART-режимах, прилад 
безперервно діагностує 
температуру повітря 
і поточний рівень 
відносної вологості і 
коригує інтенсивність 
випаровування.

SMART
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Ультразвукові зволожувачі повітря 37 серія

Ультразвуковий зволожувач

• Продуктивність до 450 мл/год
• Площа зволоження до 45 м2 

• Система знезараження пари
• Іонізація повітря
• Релаксаційне освітлення 

Relax Therapy
• Функція вибору кольору освітлення
• Бак з антибактеріального пластику
• Капсула для ароматерапії
• Електронний термометр
• Гігростат
• Пульт дистанційного керування
• Тепла/холодна пара
• Екофільтр-картридж AG + для запобігання 

появи білого нальоту
• Таймер
• Дитячий режим
• Імуностимулюючий SMART-режим
• Автоматичний SMART-режим
• Нічний SMART-режим
• Ручний напівавтоматічній режим
• Режим метеостанції
• Автовідключення

EHU-3710D/3715D 

Ультрафіолетова
лампа

Дитячий режим

Нічний  
SMART-режим

Іонізація 
повітря

Імуно-
стимулюючий 
SMART-режим

Ручний полу-
автоматичний 

режим

Релаксаційне 
освітлення

Автоматичний 
SMART-режим

Режим 
метеостанції

ПеревагиРозширений функціонал

20 2120



Система стерилізації пари 
Bio-Cop+
В зволожувачі повітря 
використовується 
інноваційна триступенева 
система очищення Bio-Cop+. 
Вона включає в себе 
пастеризацію води при 80 оC 
і стерилізацію пари 
ультрафіолетовою лампою 
Ultraviolet Pro, а також фільтр 
з іонами срібла для 
знезараження води в баку.  
Комплексне очищення і 
знезараження пари гарантує 
знищення бактерій, завдяки 
чому в приміщенні 
створюється здоровий 
мікроклімат, який так 
необхідний дітям, а також 
людям, схильним до 
алергічних реакцій і 
простудних захворювань.

Electrolux EHU-3510D/3515D – 
ультразвуковий зволожувач повітря, 
що прекрасно зарекомендував себе, 
з широким набором спеціалізованих 
режимів, потрійною системою очищення 
пари і високою продуктивністю.

Спеціалізовані режими
При активації спеціальних 
режимів прилад 
автоматично розраховує 
оптимальний рівень 
вологості для кожної 
конкретної групи 
користувачів. Універсальний 
Дитячий режим створює 
комфортний рівень 
вологості для дітей до 5 
років. Протиалергенний 
режим м’яко змінює рівень 
вологості на 2% в бік 
збільшення або зменшення, 
що сприятливо позначається 
на здоров’ї алергіків. 
Автоматичний режим 
підтримує в приміщенні 
мікроклімат комфортний 
для дорослого жителя 
середньої смуги. При 
включенні Нічного режиму 
зволожувач підвищує 
цільовий рівень вологості до 
60% і автоматично 
відключається через 8 годин 
роботи.

Висока продуктивність і 
місткий бак
Зволожувачі повітря
 EHU-3510D/3515D мають 
високу продуктивність до 
400 мл/год і місткий бак, 
завдяки якому, в режимі 
звичайної експлуатації воду 
не потрібно доливати 
частіше ніж один раз на 
добу.

35 серія 

Кришталево чистий пар з 
системою стерилізації 
Bio-Cop+ 

Ультразвукові зволожувачі повітря 35 серія

Розбірний фільтр-
картридж з іонообмінною 
смолою —
Гарантія відсутності білого 
нальоту на мебелях.
Розбірний картридж 
економічний, оскільки 
замінювати можна тільки 
смолу

Місткий бак 
Бак ємністю 6,5 літрів 
дозволяє рідше доливати 
воду і підвищує комфорт 
при використанні приладу

AG+
Знезараження води іонами 
срібла 
Знезаражуючі воду іони 
срібла містяться в фільтрі-
картриджі і є частиною 
системи Bio-Cop+

Протиалергенний режим
Дозволяє автоматично 
підтримувати рівень 
вологості, рекомендований 
людям з алергічними 
реакціями, респіраторними 
захворюваннями або 
схильністю до застуд

Дитячий режим      
підтримує оптимальний 
рівень вологи для дітей
до 5 років

Система стерилізації пари 
Bio-Cop+ 
З ультрафіолетовою 
лампою
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Ультразвукові зволожувачі повітря 35 серія

Протиалерген-
ний режим

Ультразвуковий зволожувач

• Продуктивність до 400 мл/год
• Площа зволоження до 50 м2

• Стерилізація пари ультрафіолетовою лампою
• Знезараження води іонами срібла
• Обсяг місткого баку для води 6,5 літрів
• Ультразвукова мембрана з покриттям Titanium 

Nitride
• Теплий/холодний пар
• Таймер
• Електронний гігрометр
• Гігростат
• Повнорозмірний фільтр-картридж AG + для 

запобігання появи білого нальоту
• Дитячий режим
• Протиалергенний режим 
• Автоматичний режим
• Нічний режим
• Режим ручної настройки
• Автовідключення

EHU-3510D/3515D

ПеревагиРозширений функціонал

Ультрафіолетова
лампа

Дитячий режим

Нічний режим

Іони
срібла

Режим ручного 
налаштування

Обсяг баку
6,5 літрів

Автоматичний 
режим

Автовідключення
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Ультразвукові зволожувачі повітря 33 серія

Зміцнення вашого 
здоров’я завдяки 
технології стерилізації 
пари і ароматерапії

33 серія
Electrolux EHU-3310D/3315D – багатофункціональний зволожувач повітря 
з інтелектуальним управлінням і концептуально новим дизайном, 
особливістю якого є «фантомний» дисплей.

Система стерилізації пари 
Bio-Сop+
В зволожувачі повітря 
EHU-3310D/3315D для 
поліпшення якості повітря 
застосовуються технології 
іонізації і знезараження 
пари. Система знезараження 
пари Bio-Cop+, що включає 
в себе пастеризацію води і 
знезараження пари 
ультрафіолетовою лампою 
Ultraviolet Pro, робить 
повітря безпечним навіть 
для самих ніжних легень.  
Прилад оснащений 
фільтром-картриджем, який 
очищає воду з-під крана від 
мінеральних речовин, 
запобігаючи утворенню 
білого нальоту на предметах 
інтер’єру.

Функції комфорту
В зволожувачі повітря 
EHU-3310D/3315D є функція 
іонізації - можливість 
заповнювати відсутню 
кількість негативно 
заряджених іонів (аніонів) у 
повітрі за допомогою 
іонізатора. Помірне 
вироблення аніонів сприяє 
циркуляції аероіонів в 
застояному кімнатному 
повітрі, імітуючи 
провітрювання, очищує 
повітря і піднімає життєвий 
тонус.

Завдяки спеціальній 
аромакапсулі в зволожувачі 
можна використовувати 
будь-які ароматичні 
речовини. Аромат ефірних 

масел створює атмосферу 
тепла, спокою і затишку в 
домі і сприятливо впливає 
на емоційний і фізичний стан 
усіх домочадців, а спільно
з Імуностимулюючі режимом 
допоможуть протистояти 
простудним захворюванням.
Для запобігання 
перемикання налаштувань 
випадковими торканнями, 
зволожувач повітря 
оснащений функцією 
блокування кнопок. Ця 
функція виявиться особливо 
корисною для батьків з 
маленькими дітьми.

Ексклюзивний дизайн
Серія виділяється яскравим  
та неповторним Hi-Tech 
дизайном. Обтічна форма 

корпусу і глянцева поверхня, 
на яку виведена панель 
управління, відповідають 
наймоднішим світовим 
тенденціям. Особливість цієї 
серії в тому, що дисплей і 
кнопки на панелі керування 
не видно до тих пір, поки 
зволожувач не включений в 
мережу. «Сяюче» біле 
підсвічування в нижній 
частині корпусу робить 
зволожувач ще більш легким 
і елегантним.

Аромотерапія
Контейнер для проведення 
ароматерапії дозволяє 
використовувати будь-які 
ефірні аромамасла

Система стерилізації пари 
Bio-Cop+
З ультрафіолетовою 
лампою

Блокування управління
Функція блокування кнопок 
управління не дозволить 
змінити налаштування 
випадковим дотиком, а 
індикація на дисплеї - 
забути про те, що 
блокування кнопок 
включене

Інтер’єрне «сяюче» 
підсвічування
У цьому зволожувачі 
реалізоване «сяюче» 
підсвічування, популярне в 
сучасних інтер’єрах 

Пульт ДК
Пульт дистанційного 
керування робить 
керування приладом 
максимально комфортним

Іонізація повітря
Іонізатор сприяє очищенню 
повітря і підняттю життєвого 
тонусу

Пакет інтелектуальних 
SMART-режимів 
Інтелектуальні 
SMART-режими — новітня 
адаптивна технологія 
створення і підтримки 
оптимального мікроклімату 
для жителя середньої 
смуги. Працюючи 
в автоматичних SMART-
режимах, прилад 
безперервно діагностує 
температуру повітря 
і поточний рівень 
відносної вологості та 
коригує інтенсивність 
випаровування.

SMART
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Ультразвукові зволожувачі повітря 33 серія

Ультразвуковий зволожувач

ПеревагиРозширений функціонал

• Продуктивність до 400 мл/год
• Площа зволоження до 50 м2 

• Стерилізація пари ультрафіолетовою лампою
• Іонізація повітря
• «Фантомний »дисплей
• «Сяюче »підсвічування
• Капсула для ароматерапії
• Пульт дистанційного керування
• Теплий/холодний пар
• Електронний термометр
• Гігростат
• Таймер
• Блокування управління (функція «Замок від 

дітей»)
• Повнорозмірний фільтр-картридж для 

запобігання появи білого нальоту
• Дитячий режим
• Імуностимулюючий режим
• Автоматичний SMART-режим
• Нічний SMART-режим
• Ручний полуавтоматичний режим
• Автовідключення

EHU-3310D/3315D

Ультрафіолетова
лампа

Іонізація 
повітря

Блокування 
управління

Дитячий режим

Нічний SMART-
режим

Імуно-
стимулюючий 

режим

Ручний 
напівавтоматичний 

режим

Автоматичний 
SMART-режим

Автовідключення
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Мийки повітря

Мийки
повітря 
Мийки повітря Electrolux – високотехнологічні прилади, одночасно вирішують
два найважливіші завдання: ефективне зволоження й очищення повітря від пилу. 
Обидва процеси здійснюються за допомогою абсорбуючих дисків, загальну площу яких 
можна порівняти з площею дитячого басейну. Диски зволожують повітря
за принципом природного випаровування, будучи одночасно фільтром -
пил та інші алергени притягуються до них і змиваються водою в піддон.  
Вода в свою чергу ефективно знезаражується спеціальним елементом з вмістом срібла, що 
знищує понад 650 видів бактерій.
Мийки повітря Electrolux забезпечують природне рівномірне насичення повітря вологою 
без ризику перезволоження і створюють здоровий мікроклімат в будинку. 

Очищення і зволоження 
Мийки повітря 
використовуються в 
приміщеннях для 
зволоження і очищення 
повітря від пилу, шерсті 
домашніх тварин, 
тополиного пуху та інших 
алергенів і шкідливих 
речовин. Очищення повітря 
відбувається за допомогою 
спеціальних дисків з 
абсорбуючою поверхнею, 
які постійно обертаються і 
прекрасно утримують вологу 
на своїй поверхні. Сухе і 
брудне повітря проходить 
крізь них і насичується 
вологою, а пил, 
мікрочастинки і домішки 
осідають в піддоні.

Зручність і простота 
експлуатації
Мийки повітря Electrolux 
абсолютно невибагливі до 
якості води (їх можна 
наповнювати звичайною 
водопровідною водою), не 
вимагають змінних фільтрів і 
витратних матеріалів, 
економно споживають 
електроенергію і не 
залишають нальоту на 
меблях.  
У всіх моделях Electrolux 
застосовується спеціальний 
елемент, який знезаражує 
воду в піддоні і знищує 
понад 650 видів бактерій. 
Крім цього, мийки Electrolux 
відрізняються простотою і 
легкістю в обслуговуванні. 
Диски виймаються і дуже 
легко миються. 
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Мийки повітря Electrolux 75-й серии – втілення мрії про сучасну 
інтелектуальної техніку. Завдяки вбудованому датчику прилад, 
оснащений сенсорним i-touch управлінням, самостійно відстежує 
рівень вологості в приміщенні і регулює його в разі відхилення від 
оптимальних кліматичних показників.

Мийки повітря 75 серія

Сучасний підхід
Вбудований електронний 
гігростат самостійно стежить 
за рівнем вологості в 
приміщенні і відключає 
прилад при досягненні 
заданих показників. У разі 
зниження рівня вологості 
хоча б на 1% він включає 
прилад знову. Інформативний 
LED-дисплей з сенсорним 
i-Touch управлінням, що 
відображає всі параметри 
роботи мийки, нагадує 
користувачеві про 
необхідність поповнення баку, 
чищення приладу або заміни 
іонізуючого срібного стрижня. 
Унікальна особливість серії 
- функція автоматичного 
затемнення дисплея в 
залежності від ступеня 
освітленості кімнати (Auto 
Dim Function), що створює 
сприятливі умови для 
спокійного сну.

Догляд без зусиль
Цю серію мийок відрізняє 
спеціальний режим 

очищення дисків, що 
дозволяє без особливих 
зусиль доглядати за 
приладом. Мийка повітря 
самостійно виконає якісну 
очистку дисків від солей 
жорсткості. Власнику досить 
засипати в бак невелику 
кількість засобу від накипу, 
включити режим очищення 
дисків і встановити час його 
роботи (від 1 до 9 годин). 
Режим можна 
використовувати навіть в 
приміщенні, де є діти і 
тварини, тому що засіб для 
очистки не буде 
випаровуватися.

Стильний дизайн
Мийка повітря виконана в 
яскравому Hi-Tech дизайні. 
Плавні лінії корпуса, чудова 

Ефективне зволоження 
та очищення повітря на 
площі до 50 м2

75 серія

якість пластика з лаковим 
покриттям і інноваційний
LED-дисплей з сенсорним 
управлінням чудово 
доповнюють унікальні 
функціональні можливості 
приладу. Лінійка 
представлена популярними 
кольорами - чорним і білим.

Срібний знезаражуючий 
елемент
Спеціальний стрижень ISS з 
вмістом срібла знезаражує 
воду в піддоні, знищуючи 
понад 650 видів бактерій

Обсяг води — 7 літрів
Місткий бак дозволяє 
рідше доливати воду і 
підвищує комфорт при 
використанні приладу

Сенсорний дисплей i-Touch 
с автозатемненням
Дисплей i-Touch забезпечує 
керування приладом і 
автоматично збільшує або 
зменшує яскравість в 
залежності від освітленості 
приміщення

Режим самоочистки дисків 
Економить Ваш час, 
спрощує догляд за 
приладом і робить його 
використання досить 
комфортним

Безшумна робота
Дозволяє встановити 
прилад в спальні: мийка 
повітря не завадить 
спокійному сну

Висока продуктивність 
до 500 мл/год
Високу продуктивність 
забезпечують 
запатентовані диски Cells, 
поверхня яких на 100% 
залишається вологою, 
незалежно від рівня води в 
піддоні
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Мийки повітря 75 серія

Розширений функціонал Переваги

Мийка повітря

• Продуктивність до 500 мл/год
• Площа зволоження до 50 м2

• Сенсорний дисплей i-Touch
• Автозатемнення дисплею при зміні освітленості  

в приміщенні
• Система знезараження води іонами срібла ISS 

(опція)
• Запатентованная технология зволожуючих 

дисків: диски вологі на 100% при будь-якому рівні 
води в піддоні

• Система підтримки рівня води в піддоні
• Вміщує обсяг води - 7 літрів
• Прозорий бак для води
• Електронний гігрометр
• Гігростат
• Індикатори обслуговування приладу
• Безшумна робота 
• Автоматичний режим
• Нічний режим c приглушенням підсвічування 

символів дисплея
• 2 ступеня інтенсивності випаровування
• Режим ручного налаштування
• Режим самоочищення дисків
• Автовідключення

EHAW-7510D/7515D

Продуктивність

Високо- 
ефективні 

диски

Система 
підтримки 
рівня води

Автозатемнення 
дисплею

Знезараження води

Нічний режим з 
приглушенням 
підсвічування

Автоматичний 
режим

Режим самоочищення 
дисків

Автовідключення
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Мийка повітря EHAW-6515 – 
високоефективний європейський прилад 
для створення в будинку комфортного і 
здорового мікроклімату.

Мийки повітря 65 серія

Висока продуктивність 
Завдяки своїй конструкції 
мийка володіє відмінними 
показниками зволоження та 
очищення повітря. За 
рахунок 21-го зволожуючого 
диска з «стільниковою» 
структурою прилад здатний 
досягати високої 
продуктивності (до 500 мл/ 
год) і здійснювати якісне 
очищення повітря від 
шкідливих домішок. 
Перевага моделі - унікальна 
технологія, завдяки якій вся 
поверхня дисків постійно 
знаходиться у вологому 
стані. Тому прилад зволожує 
і очищує повітря з 
однаковою ефективністю, 
незалежно від рівня води в 
піддоні.

Надійність і простота
Мийка повітря має надійне і 
зрозуміле механічне 
управління і відповідає 
європейським стандартам 
безпеки. Модель оснащена 
іонізуючим срібним 
стрижнем, який очищує воду 
від вірусів і бактерій. Прилад 
працює абсолютно 
безшумно, тому його можна 
розмістити в спальні і 
дитячій кімнаті, не 
турбуючись за якість сну.

Економічність
Мийка повітря EHAW-6515 
споживає мінімум 
електроенергії (всього 15 Вт) 
і не вимагає заміни 
витратних матеріалів. В 
якості фільтра виступає 
звичайна вода.

Ефективне зволоження
і очищення повітря
завдяки унікальній
технології дисків 

65 серія
Зрозуміле механічне 
управління
Інтуїтивно зрозуміле 
механічне управління 
дозволить легко керувати 
приладом

Срібний знезаражуючий 
елемент
Спеціальний стрижень ISS 
містить іони срібла і 
знезаражує воду в піддоні, 
знищуючи понад 650 видів 
бактерій (опція)

Висока продуктивність 
до 500 мл/год
Високу продуктивність 
забезпечують 
запатентовані диски Cells, 
поверхня яких на 100% 
залишається вологою, 
незалежно від рівня води в 
піддоні

Обсяг води - 7 літрів
Місткий бак дозволяє 
рідше наповнювати його 
водою і підвищує комфорт 
використання приладу

Безшумна робота
Дозволяє встановити 
прилад в спальні: мийка 
повітря не завадить 
спокійному сну

Практичність і висока 
економічність
Для експлуатації приладу 
не потрібне придбання 
додаткових фільтрів і 
добавок
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Мийки повітря 65 серія

• Продуктивність до 500 мл/год
• Площа зволоження до 50 м2

• Не потребує витратних матеріалів
• Безшумна робота
• Система знезараження води іонами срібла ISS 

(опція)
• Запатентована технологія зволожуючих дисків: 

диски вологі на 100% при будь-якому рівні 
води в піддоні

• Система підтримки рівня води в піддоні
• Вміщує обсяг води - 7 літрів
• Прозорий бак для води
• Зрозуміле механічне управління
• 2 ступеня інтенсивності випаровування
• Автовідключення

EHAW-6515

Безшумна
робота

Не потребує 
витратних матеріалів

Розширений функціонал Переваги

Мийка повітря

Продуктивність

АвтовідключенняВисоко- 
ефективні 

диски

Система 
підтримки 
рівня води
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Аксесуари
та витратні матеріали

Ag Ionic Silver –  
це антибактеріальний фільтр-
картридж з іонообмінною смолою, що 
використовується в ультразвукових 
зволожувачах повітря. Він запобігає 
появі білого нальоту на приладі і 
предметах інтер’єру. Проходячи через 
фільтр, вода очищується від солей 
жорсткості, а також (завдяки вмісту в 
фільтрі іонів срібла) від бактерій і 
мікробів. Фільтр необхідно замінювати 
кожні 3-4 місяці.

Іонізуючий срібний стрижень - 
спеціальний елемент з іонами срібла 
знезаражує воду в піддонах мийок 
повітря і знищує понад 650 видів 
бактерій.

Аксесуари та витратні матеріали

Позбавляє від 
білого нальоту на 

меблях

Перешкоджає 
розмноженню 

бактерій

Ефективно 
очищує воду 

Великий термін 
експлуатації

Містить іони 
срібла

Містить іони 
срібла

Аксесуари

Фільтр-картридж 7531 AG+
Екофільтр-картридж 3738 AG+

Іонізуючий срібний стрижень

Переваги

Переваги

Функціонал

Функціонал

Для того щоб зволожувачі та мийки Electrolux прослужили якомога довше, для 
моделей передбачені спеціальні Аксесуари та витратні матеріали. Всіма рішеннями 
надзвичайно легко користуватися - досить лише дотримуватися простих правил 
експлуатації. А головне, користувач може вільно придбати їх, коли в цьому виникне 
необхідність. 
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7510D 7515D 6515

Характеристики

Площа, м2/обсяг приміщення, м3 50/125 50/125 50/125

Продуктивність, мл/год 500 500 500

Потужність, Вт 16 16 15

Обсяг води, л 7,0 7,0 7,0

Розміри (ВхШхГ), см 41х33х32 41х33х32 41х32х32

Вага, кг 6,5 6,5 6,0

3810D 3815D 3710D 3710D 3715D

Характеристики

Площа, м2/обсяг приміщення, м3 50/125 50/125 45/112 45/112 45/112

Продуктивність, мл/год до 550 до 550 до 450 до 450 до 450

Потужність, Вт 30/110 30/110 30/110 30/110 30/110

Обсяг води, л 6,3 6,3 5,0 5,0 5,0

Розміри (ВхШхГ), см 46,5х21х21 46,5х21х21 38,2х21х21 38,2х21х21 38,2х21х21

Вага, кг 2,9 2,9 2,3 2,3 2,3

Фільтр-картридж 3738 3738 3738 3738 3738

3310D 3315D 3515D

Характеристики

Площа, м2/обсяг приміщення, м3 50/125 50/125 50/125

Продуктивність, мл/год до 400 до 400 до 400

Потужність, Вт 25/105 25/105 40/125

Обсяг води, л 5,5 5,5 6,5

Розміри (ВхШхГ), мм 36,7х22,7х15,2 36,7х22,7х15,2 32х19х28

Вага, кг 2,7 2,7 3,5

Фільтр-картридж 7531 7531 7531

Мийки повітря 

Ультразвукові
зволожувачі повітря

Технічні характеристики

http://home-comfort.in.ua
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Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
Електролюкс - зареєстрована торгова марка, яка використовується відповідно до 
ліцензії Electrolux AB (публ.).

Дізнайтеся більше про наші ідеї на
www.home-comfort.in.ua 
https://www.facebook.com/Homecomfort.Official.Ukraine


