
AROMATIZATOARE
G R A F I C  C O M PA R A T I V

Gama noastră de aromatizatoare oferă o varietate de stiluri și 
caracteristici specializate pentru fiecare parte a zilei tale! Fiecare din 
aceste aromatizatoare stilate, frumoase și funcționale te pot ajuta să 
te echilibrezi cu uleiuri esențiale - în bucătăria ta, la birou sau când te 
destinzi la sfârșitul unei zile lungi!

A R I A D E W D R O P D E S E R T  M I S T L A N T E R N F E AT H E R  T H E  O W LS W E E T  A R O M A
Stilul unic natural al 

aromatizatorului Aria 
este un adaos plăcut 
pentru orice cameră. 

Caracteristicile sale includ 
modul intermitent, lumini 
LED multicolore, muzică 

calmantă încorporată și un 
port audio auxiliar.

Dewdrop nu este doar un 
aromatizator, ci funcționează 
și ca umidificator și atomizor 
într-un singur produs simplu 
de utilizat. Caracteristicile 

sale includ până la 10 ore de 
difuzare, închidere automată 
și 11 opțiuni de luminare tip 

LED.

Cu designul său inspirat din 
Maroc, aromatizatorul Desert 
Mist este o adiție minunată 
pentru decorul casei tale. 
Are durate de funcționare 
de până la 10 ore și multe 

opțiuni de iluminare, inclusiv 
un mod fascinant de lumânare 

licăritoare.

Designul clasic de felinar, 
creat din metal fin și sticlă, 
oferă durate de funcționare 

mai lungi și mai multe 
caracteristici de iluminare, 

inclusiv 11 opțiuni de 
luminare tip LED și un mod 

fascinant de lumânare 
licăritoare.

Acest aromatizator 
compact, modern cu o 

culoare stilată de albastru 
senin, oferă caracteristici 

mari fără a ocupa prea mult 
spațiu. Are două moduri 
de difuzare și 10 opțiuni 

diferite de iluminare.

Transformă dormitoarele și 
camerele de joacă în spații 
creative și în tărâmuri de 
vise cu Feather the Owl! 

Include o lampă de noapte 
încorporată, un difuzor de 
zgomot alb și butoane de 

control sensibile la atingere.

Maxim 12 ore Maxim 10 ore Maxim 10 ore Maxim 10 ore Maxim 8 ore Maxim 10 ore

21.5 (diametru) x 15.5 cm 13.5 x 13.5 x 19 cm 14.5 (diametru) x 21.6 cm 13.9 (diametru) x 24.3 cm 14.5 x 11.7 cm 13.6 x 13.3 x 15.1 cm

Cameră medie
(aprox. 40 m2)

Cameră medie
(aprox. 30 m2)

Cameră medie
(aprox. 30 m2)

 Dormitor mediu
(aprox. 30 m2)

Cameră medie
(aprox. 30 m2)

Cameră medie
(aprox. 30 m2)

260 ml 180 ml 200 ml 200 ml 134 ml 165 ml

Timp de funcționare Dimensiuni Zonă de acoperire Volumul rezervorului


