BONECO CS P500 2055D Tiszta, egészséges, friss levegő otthonában
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Kinek ajánljuk

Az egészséges, friss levegőre mindenkinek szüksége van, főleg otthonában. Az
otthonokban jelentkező két fő probléma: a levegő alacsony páratartalma, és a
tisztasága.
A Boneco mérnökei több mint 60 éve fejlesztenek párásítókat, és légtisztítókat, hogy ezen a területen a maximálisat nyújthassuk
vásárlóinknak. Az utóbbi években a svájci márka párásítói, és légtisztítói egyre gyakrabban második választássá váltak: sok gyártó
bontogatja szárnyait, alacsony árak, kísérletezések a termékek méreteivel, remek marketinges húzások - sokmindent láthatunk a piacon,
ám a második készülék, ami a problémát valójában tartósan megoldja.. nos, még mindig a Boneco.
A Boneco P500-asból, és 2055D-ből álló csomagunk legalább 50m2-en biztosítja az egészséges, tiszta, páradús levegőt, így nem csak egy
nagyobb nappaliban nyújthat hatékony, tartós megoldást.

A P500-as légtisztítónk alapvetően ultracsendes működését külön kiegészíti egy éjszakai üzemmód, hogy szinte teljes
csend mellett élvezhesse a tiszta levegőt.
A készülék gyárilag egy allergének kiszűrésére alkalmas HEPA szűrővel van felszerelve, hogy a levegő por, és pollentartalmát redukálja
nullára, de vásárolható hozzá szmog elleni szűrő is – dohányosok, főút mellett lakók számára igen hasznos lehet – és Baby szűrő is, ami a
vírusok, baktériumok kiszűrésére szolgál – ez kisgyermekes családok számára hasznos lehet.
Karbantartása gyors, egyszerű, a szűrőbetéteket pedig elég évente cserélni.

A 2055D légmosónk egy univerzális készülék: a légmosó egyaránt alkalmas a levegő por- és pollentartalmának
csökkentésére, valamint a lakásban az egészséges páratartalom kialakítására.
A Boneco 2055D légmosója aromaterápiára is alkalmas, karbantartása könnyű, gyors. Az önszabályozó párologtatási rendszer
automatikusan állítja be az egészséges, 50-60% közötti páratartalmat, igen gyors megoldást jelentve a szoba téli szellőztetése után
hirtelen lecsökkenő páratartalomra.
Karbantartási igénye, költsége a legalacsonyabb a párásítóink közül, ha figyelembe vesszük kapacitását.
Boneco. Svájci mérnökök több évtizedes munkája az egészséges levegő szolgálatában. Akár holnap, az Ön lakásában, 1+2 év garanciával.

