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Kinek ajánljuk
A BONECO 4. generációs légmosó készüléke Svájcból
A Boneco W200 légmosóba egy teljesen új – a legkorszerűbb technológiák és anyagok felhasználásával készült párásító - légtisztító rendszer került.

új nedvesítő, szűrőbetét hatékonyabb párásítást, jobb szűrőképességet biztosít.
a W200 automatikusan szabályozza a páratartalmat. A légmosó a levegőt a nedves szűrőbetéten szívja át. Minél szárazabb a
levegő annál több víz tud elpárologni a szűrőbetétről. Ahogy emelkedik a páraszint a helyiségben, úgy egyre nedvesebb levegőt szív
be a készülék, a párás levegő egyre kevesebb nedvességet tud felvenni a szűrőbetétről, így csökken a párásítás.
a légmosó úgy van méretezve, hogy mindenfajta elektronikus szabályzó nélkül az ideális szinten tartja a páratartalmat.
a légmosó párásít és tisztítja a levegőt. Hatékony párásítás közben kiszűri a levegőből a nagyobb porszemcséket, a virágport, a
polleneket, háziport.
a tisztítást a nedves szűrőbetét végzi, így a párásítás és légtisztítás csak együtt müködik.
Nem tud csak párásítani vagy csak levegőt tisztítani.
míg más párásítóknál gyakran előfordul, hogy fröcsköl, tócsa jelenik meg a környezetében vagy fehér port okoznak, addig a BONECO
W200 légmosó ezeket a kellemetlen tüneteket mellőzi.
A légmosó a víz természetes párolgását kihasználva működik. Így a nedvesítő szűrőről csak a víz párolog el. A vízben oldott ásványi
anyagok, a vizkő és a vízben lévő szennyeződések nem kerülhetnek ki a levegőbe.
a nedvesítő betét könnyen tisztítható: Mosógépben mosható. A makacsabb vízkő a Calc Off vízkőoldóval könnyen eltávolítható
belőle.
a légmosó karbantartása, szét és összeszerelése szinte gyerekjáték egyszerűségű
a műanyag alkatrészek mosogatógépben moshatóak
az aromakapszulába cseppenthet pár cseppet kedvenc illóolajából.
kétfokozatú ventilátor: csendes éjszakai üzemmód és nappali párásítás üzemmód
automatikusan lekapcsol ha kifogyott a víz.
a működést egy zöld LED jelzi. Ha kifogyott a víz a LED pirosra vált.
a víz tisztaságáról az ISS ezüst rúd gondoskodik. Ez egy kicsi rudacska ezüst granulátummal.
az ISS ezüst rúdból minimális mennyiségű ezüst ion kerül a vízbe ami elpusztítja a kórokozókat.

A BONECO W200 üzembehelyezése:
1. csomagolja ki
2. helyezze a kívánt helyre
3. töltse fel vízzel
4. kapcsolja be a légmosót

A BONECO légmosó légtisztító elhelyezése
A légmosót nyugodtan teheti a padlóra, polcra, asztalra, szekrény tetejére is, úgy hogy a levegő szabadon áramolhasson a légmosó körül.
( pl. ne helyezze két szekrény közé vagy asztal alá)
A légmosó minél közelebb van a padlóhoz, annál több port szed össze, annál hatékonyabban tisztítja a levegőt.
A légmosó minél melegebb helyen van annál, hatékonyabban párásít. Ha közelebb teszi a radiátorhoz, felteszi a szekrény tetejére vagy
egy galériára akkor sokkal több vizet tud elpárologtatni.
Ha padlófűtése van és a meleg padlóra teszi a légmosóját, akkor szintén sokkal több víz tud elpárologni.
Plusz a padlófűtés által lebegtetett port hatékonyan tudja szűrni.

Hogy kell karbantartani a Boneco W200 légmosót?
a légmosó tisztaságát hetente ellenőrizze

öblítse ki a tartályt
a nedvesítő szűrőbetétet tiszta vízzel öblítse ki. Ha erősen szennyezett, akkor akár mosógépben is moshatja.
ha vízköves akkor a CalcOff vízkőmentesítővel tisztítsa meg.
a nedvesítő szűrőbetét élettartama nincs meghatározva. Rendszeres tisztítás mellett hosszú évekig használható
az ISS ezüstrúd a víz tisztaságáért, higiéniájáért felel. Cseréje 1 év használat után szükséges.
Kifejezetten extrém alacsony a páratartalom (20%) a lakásban?
A helyiség mérete nagyobb mint 30m2 ?
Nagyon száraz levegő esetén akár naponta 8-10! liter vizet is szükséges elpárologtatnia a megfelelő páratartalom eléréseshez. Válassza a
kényelmes használatot biztosító nagyobb tartályos légmosót! A BONECO W300 légmosó 12 literes tartálya hosszabb üzemidőre képes.

Párásító kapacitás:

3-5 dl/óra

Javasolt szoba méret:

30m2 / 75m3

Max szoba méret

50m2 / 125m3

Ventilátorfokozatok

2

Teljesítmény:

12,2 / 22,8W

Feszültség:

230V/50Hz

Zajszint:

27 - 43 dB (A)

Víztartály mérete:

4,5 liter

Méret:

28x28x41,2 cm

Súly:

4,9Kg

A Boneco W200 légmosó a hivatalos Boneco mintabolt forgalmazásában 1 év garanciával kerül forgalomba.

