
• Haven Ceramic Diffuser

• Tasasähkövirtapistoke

• Käyttöohjekirja

• Lemon 5 ml

• Peppermint 5 ml

• Luonnon materiaaleista valmistetut 
posliinikeramiikkakuoret

• Korkean haihdutuksen toiminto haihduttaa 
yhtäjaksoisesti neljä tuntia

• Kolme ajastusvaihtoehtoa, joissa diffuuseri lakkaa 
haihduttamasta automaattisesti joko yhden, 
kahden tai kolmen tunnin kuluttua

• LED-valo tuo läpikuultavaa hehkua, ja himmennin 
toimii itsenäisesti riippumatta siitä, onko 
haihdutustoiminto päällä vai ei

• Diffuuseri on kooltaan kätevän pieni, joten se sopii 
hyvin työpöydille ja toimistoihin

• Haihduttamisalue on noin 35 neliömetriä

SISÄLTÄÄ

OMINAISUUDET JA EDUT

Tuo raikasta ja lämmintä tuoksua kotiin tai toimistoon Young 
Livingin Haven Ceramic Diffuserilla. Tämä pieni ja moderni 
diffuuseri on valmistettu luonnollisesta posliinikeramiikasta, 
joka tunnetaan myös nimellä hienokeramiikka. Haven-diffuuseri 
sopii tilaan kuin tilaan. Pelkkä diffuuserin katsominen tuo hyvää 
mieltä.

Diffuuserin kansi on tehty hienosta posliinikeramiikasta, jota 
käytetään yleisesti astioiden ja kaakeleiden valmistamiseen. 
Käsityöläiset polttavat muovatun valkoisen saven kahdesti 
uunissa saadakseen kovan ja kiiltävän lopputuloksen. 
Käyttämämme posliinikeramiikka on vähemmän huokoista, 
jonka takia se ei naarmuunnu, rikkoonnu tai tahraannu. Se 
kestää myös paremmin kuumuutta ja UV-säteitä.

Diffuuserissa on kolme automaattista ajastinta, ja diffuuseri voi 
toimia yhteen mittaan jopa neljä tuntia.

Sisältää: 5 ml Lemon, 5 ml Peppermint.

Tuotenumero 34410

HAVEN CERAMIC DIFFUSER



Täytä vedellä vesirajaan asti ja lisää 5–10 
tippaa eteeristä öljyä. Valitse haihdutus- ja 
valotoiminnot ja nauti.

Tilavuus: 100 ml

Paino: 400 g

Syvyys: 92 x 143 mm

Leviävyys huoneessa: 35 cm²

 

Turvallisuus- ja hoito-ohjeet löydät 
käyttöohjekirjasta.

OHJEET

TEKNISET TIEDOT

VAROITUKSET

HAVEN CERAMIC DIFFUSER

Hienoa posliinikeramiikkaa alettiin valmistaa Kiinassa yli 
2 000 vuotta sitten. Sieltä se levisi muualle maailmaan, ja 
hienoa posliinikeramiikkaa alettiin käyttää yleisesti astioiden 
ja kaakeleiden valmistamiseen. Posliini on uunissa poltettua 
hienokeramiikkaa. Se on tavallista keramiikkaa hienompaa, 
koska se on tehty valkoisesta savesta punaisen tai ruskean 
saven sijasta. Artesaanit polttavat muovatun keramiikkakuoren 
kahdesti 1 400 asteessa saadakseen siitä vitivalkoista ja 
varmistaakseen, että posliini on tarpeeksi kovaa ja kiiltävää. 
Käyttämämme posliinikeramiikka on vähemmän huokoista, 
jonka takia se ei naarmuunnu, rikkoonnu tai tahraannu. Se 
kestää myös paremmin kuumuutta ja UV-säteitä.

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT


