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Květina, která provoní dětský pokoj a efektivně zvýší vlhkost vzduchu 

 – to je BAYBY BBH 8010 

 

Dětský pokoj je takovým malým královstvím plným hraček, her a 

obrázků. Děláme vše pro to, aby svůj pokojík děti milovaly a byl co 

nejútulnější. Nyní můžeme rozkošnou květinou přispět také 

k lepšímu vzduchu díky zdraví prospěšné páře, kterou umí vytvořit 

Ultrazvukový aroma zvlhčovač vzduchu BAYBY BBH 8010. Ten 

navíc nejen vypadá jako rozkvetlá květina, ale může tak i vonět. 

Do zásobníku s vodou lze totiž přidávat vonné esenciální oleje, 

které mají příznivé účinky v prevenci proti vysoušení sliznice 

dýchacích cest i při jejich léčbě. Díky svému vzhledu si ho oblíbí i 

sami malí „bytoví designéři“. Více na www.bayby.cz.  

 

 

Příliš vysušený vzduch, který bývá v období topné sezóny velmi častý, našemu zdraví příliš 

neprospívá. Zatímco dospělý organismus si s nedostatkem vlhkosti většinou poradí, ten dětský je na 

příliš suché prostředí citlivý a může reagovat podrážděním a sklony ke kašli či k dýchacím obtížím. 

Snadné řešení mohou představovat právě zvlhčovače vzduchu, které se postarají o správnou vlhkost, 

zejména místností, ve kterých děti spí. Značka BAYBY nabízí například tento: 

 

 

ULTRAZVUKOVÝ AROMA ZVLHČOVAČ VZDUCHU BAYBY BBH 8010 DOMOV I PROVONÍ 

 

Svěží vzduch připomínající rozkvetlou louku i během topné sezóny? 

S Ultrazvukovým aroma zvlhčovačem vzduchu BAYBY BBH 8010 to není 

žádný problém. Zvlhčovač s květinovými motivy značky BAYBY totiž nejen 

skvěle vypadá, ale také efektivně zvyšuje vlhkost vzduchu, čímž zvyšuje 

jeho kvalitu a má pozitivní vliv na zdraví dětí. Ultrazvukový aroma 

zvlhčovač vzduchu BAYBY BBH 8010 byl navržen tak, aby byl pro děti 

milým doplňkem a pro rodiče spolehlivým pomocníkem. Disponuje 

nastavitelnou regulací zvlhčovacího výkonu, která funguje na principu 

vysokofrekvenčního ultrazvukového oscilátoru 1,65-1,75 MHz. Díky této 

speciální technologii produkuje studenou páru a neovlivňuje teplotu 

v místnosti. Možnost přidat esenciální oleje pak ocení nejen maminky, 

které věří v sílu aromaterapie. Zároveň je květinový zvlhčovač velmi tichý a jeho provoz tedy 

http://www.bayby.cz/


nejmenší členy rodiny nijak neruší, vestavěné barevné LED osvětlení navíc vytvoří příjemnou 

atmosféru dětských pokojů. Velký zásobník na vodu (2,3 litru) zaručuje délku provozu až 7,5 hodiny 

na jedno naplnění. Velkou výhodou je pak funkce rozsvícené červené kontrolky, když dochází voda, a 

především automatické vypnutí v případě absence vody v zásobníku. Se zvlhčovacím výkonem 300 

ml/h je vhodný pro použití v místnostech o velikosti do 25 m2. Rodiče potěší také fakt, že nejsou 

potřeba žádné filtry. 

Doporučená akční maloobchodní cena BAYBY BBH 8010 je 1.099 Kč. Více informací 

o výrobku a místa prodeje najdete na www.bayby.cz.  

 

 

 

 

*** 
BAYBY, spolehlivý partner rodičů i dětí 
Příchod dítěte převrací život rodiny naruby. Všechno je jiné, všechno nové, všechno se točí kolem jediného 
bodu. To je situace, ve které rodiče nemají čas ani chuť cokoli riskovat. Potřebují někoho, na koho se mohou 
spolehnout se stejnou důvěrou, s jakou se jejich maličké spoléhá na ně. Potřebují dokonale připraveného 
odborníka, který ví, co dítě potřebuje, někoho, pro koho je bezpečí jejich dítěte stejně důležité, jako pro ně. 
BAYBY takovým odborníkem je. 
Krédem značky BAYBY je špičková kvalita, naprosté bezpečí a kvalifikované testy všech výrobků prováděné 
zkušebnou TUV a Státním zdravotnickým ústavem. Filozofií je stát se tichým pomocníkem rodiny. Být kdykoli po 
ruce a mít připraveno všechno, co dítě potřebuje – a to nejen po příchodu na svět, ale po nesmírně důležitou 
dobu jeho počátečního vývoje. BAYBY prostě roste spolu s vaším dítětem.  
Aby toho značka BAYBY dosáhla, chce být – a je – v mnohém jedinečná. Výrobky BAYBY jsou nejen naprosto 
bezpečné a zdravotně nezávadné (neobsahují Bisfenol A ani jiné škodlivé látky), jsou také krásné. Jejich design 
je originální, přátelský, pozitivní, veselý a vstřícný k dětem, jejich snadná a často naprosto intuitivní 
ovladatelnost je zase velmi komfortní pro rodiče. Výrobky BAYBY vás budou bavit – jsou totiž jiné, originální 
a v mnoha případech víceúčelové.   
 
 

 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

 
 

Linda Maletínská 

Privilege PR, Jagellonská 3, Praha 3 

Mobil: +420 775 944 267 

e-mail: maletinska@privilegepr.cz 

 

Libor Hladík, manažer marketingu 

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany 

Mobil: +420 603 557 376 

e-mail: libor.hladik@fastcr.cz  

www.fastcr.cz 
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