
A++ A+ A B C D E

Detaily produktu
Závit:	                                                          E14

Elektrcké napätie	(V):                                 220V-230V

Energetická trieda:

Príkon:                                                        7-10	W

Spotreba v kwh/1.000	hodín:	            7

Priemerná životnosť	(hod):              	 1.000

Návod na použitie:
Naplňte odnímateľnú nádobku lampy vodou: pridajte pár kvapiek	 	
esenciálneho oleja alebo zmesi esenciálnych olejov. Nasaďte nádobu
späť na prístroj. Potom už stačí len zapnúť prístroj do elektrickej 
zásuvky a zapnúť vypínačom.

Vďaka teplu svetelného zdroja rozptýli aromalampa Vašu obľúbenú
vôňu rovnomerne po miestnosti a zútulní izbu jemných svetlom.

Upozornenie: 
Pri použití s esenciálnymi olejmi uchovávajte lampu 	
mimo dosah detí a domácich zvierat.
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