
Stoom-luchtbevochtiger type S450
Etherische olieverdamper • tot 175 m3 • geruisloos

Nieuwe technologie:
Veilige en hand-warme stoom voor een
gezond binnenklimaat voor het hele gezin.
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Met ingebouwde houder om 
etherische olie te verdampen

Digitale Stoombevochtiger, type S450

Nieuwe technologie: 
Veilige en hand-warme stoom voor een gezond binnenklimaat voor het hele gezin.

TECHNISCHE GEGEVENS:
• Sterke werking: voor ruimtes tot 175 m3

• Output: tot 550 gram/uur
• Tankinhoud: 7 liter
• Verbruik: 160-480 Watt
• Afmetingen: l x b x h = 35,5 x 24 x 33,4 cm
• Gewicht: 4,5 kg
• Digitaal display met soft-touch bediening. Intelligente functies:
AUTO- en ECON standen met digitaal instelbare hygrostaat

• Handmatig op 3 standen instelbaar
• Aan- en Uit- Timer functie
• Automatische display dimmer
• Met ingebouwde houder om etherische olie te verdampen
• Automatische ontkalkingsstand voor het eenvoudig reinigen van
het verwarmingselement

• Makkelijk verwijderbare watertank, met handgreep
• Waterniveau zichtbaar in venster
• Indicatie lichtjes voor schoonmaken en hervullen van de tank
• Met een laag zwaartepunt voor een veilige en stabiele plaatsing
• Optie: Anti kalk-pad voor het wegnemen van kalk van het
 verwarmingselement

Eerst wordt het water 100° C. verhit, daarna wordt het door de
luchtstroom meegevoerd door een speciaal compartiment.
Daar koelt het af tot hand warme stoom voordat het de lucht
in wordt geblazen. 

Deze Stoombevochtiger is geschikt voor alle soorten water.
Het gebruikt geen filters, ontkalkings patronen of chemische
toevoegingen. Middels een digitaal display kunt u de
 gewenste luchtvochtigheid instellen, deze wordt dan auto -
matisch gehandhaafd door de digitale hygrostaat. 

Naast een intelligente AUTO stand kunt u het op een ECON
stand instellen voor een ecologische werking. Stoom -
bevochtigers zijn zeer krachtige en efficiënte bevochtigers.

Tevens worden alle bacteriën gedood en kalk en andere
 mineralen blijven achter. Door het apparaat in de ontkalkings-
stand te zetten wordt het verwarmingselement automatisch
van kalk ontdaan. Super snel en eenvoudig. Het verwarmings-
element wordt sowieso al goed beschermd tegen kalk aanslag
d.m.v. een makkelijk verwijderbaar Anti-kalk-pad.

Een ideaal apparaat, de enige stoombevochtiger die absoluut
veilig en kind-vriendelijk functioneert.
In tegenstelling tot de bekende stoombevochtigers maakt
Boneco gebruik van de “ClearMist technologie”. Dit zorgt
voor een absoluut hygiënische en veilige zachtwater
 verdamping. 
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