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Afneembare transparante
watertank

BONECO W 490
Luchtwasser / bevochtiger

TECHNISCHE GEGEVENS:
• Voorzien van een digitaal display met soft-touch knoppen
• Ingebouwde digitaal instelbare hygrostaat 
• De gewenste luchtvochtigheid is instelbaar tussen 30-70% relatieve

 luchtvochtigheid.

Met drie signaalfuncties (symbolen gaan rood branden op display):
• Voor verwisselen Ionic Silver Stick, type 7017
• Schoonmaken apparaat
• Hervullen van de watertank

• Met ADF, Automatische dim functie
• Snelle weergave heersende luchtvochtigheid op display.
• Automatische afslag functie
• Met twee fluisterstille standen: Power stand en Nacht stand
• Output: 300 gram/uur max.
• Verbruik: 220 Volt - 20 Watt
• Bereik: tot 150 m3

• Tankinhoud: 7 liter
• Luchtverplaatsing: 170 m3 per uur max.
• Gewicht: 5 kg
• Afmetingen: 38 x 32 x 42,5 cm
• Adviesprijs € 398,– incl. btw

Bijzonder moderne bevochtigingstechnologie
en een constante prestatie kenmerken de
belangrijke voordelen van de Boneco lucht-
wasser. In het systeem worden 22 draaiende
verdampingsdiscs gebruikt waardoor een
absolute ‘zacht water’ verdamping wordt
gecreëerd. Dankzij de Ionic Silver Stick wordt
het water gezuiverd van bacteriën. Chemische
waterreinigingsmiddelen zijn overbodig.

De Ionic Silver Stick ioniseert het water effec-
tief, is los te verkrijgen en te gebruiken in
watertanks* om deze geheel bacterie en virus-
vrij te houden. De Stick wordt standaard gele-
verd bij de W 490 en is demontabel bevestigd
in de houders in de ondertank. U hoeft dus
geen chemicaliën meer te gebruiken. Het is
een zelfregulerend systeem dat geen stroom
nodig heeft. De Stick is makkelijk te reinigen
en te wisselen. Uw luchtwasser wordt daar-
door nog onderhoudsarmer.

* Een Ionic Silver Stick is ontwikkeld voor de Space

Shuttle met behulp van NANO Technology

Ionic Silver Stick, type 7017
ook los verkrijgbaar à € 29,99 incl. BTW

De 22 verdampings-discs zijn voor-
zien zijn van halve maanvormige
“schoepjes” die water mee naar
boven draaien richting ventilator,
die er de droge lucht langs blaast.
Er is dus wel vochtafgifte ook als er
nog maar een beetje water in de
tank zit. De kunststof (SAN), waar
de schijven van gemaakt zijn,
 houdt water beter vast dan de
gewone kunststoffen. 

22 verdampings-discs
voor een constante
hoge bevochtiging.
De discs zijn makkelijk
te demonteren om
schoon te maken 
(ook in vaatwasser).
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