
BONECO ultrazvočni vlažilnik zraka U700 

Cena na 24 obrokov: 13,00 EUR/mes (312,00 EUR)     Šifra:  2737 

 

U700 je vlažilec za najvišje higienske 

zahteve. Zahvaljujoč novemu načinu 

čiščenja lahko U700 hitro in učinkovito 

očistite. Vrhunec je edinstven tudi v 

dizajnu in zmogljivosti. Glede na vaše 

počutje U700 vlaži s hladno ali toplo vodno 

meglico. Uporabite lahko tudi svoje 

individualne dišave. Časovnik in AUTO-

MODE prav tako ustrezata individualnim 

potrebam sodobnega življenjskega sloga. 

Eleganten in priročen dizajn 

Zahvaljujoč učinkoviti visokofrekvenčni 

tehnologiji se voda pretvori v mikro fino 

meglo in jo v zrak sprosti ventilator. Vodni 

filter 2 v 1 A250 AQUA PRO zagotavlja 

čisto vlaženje brez ostankov. Priloženi 

Ionic Silver Stick(r) ima antibakterijski učinek srebra in zagotavlja optimalno kakovost vode. 

Naprave z nizkim nivojem hrupa imajo zelo visoko stopnjo vlaženja, ki jo lahko preko 

regulatorja moči upravljate posamično. 

 

Lastnosti: 

− Edinstven način čiščenja 

− Velik rezervoar za vodo, visoka vlažilna moč za 100 m2 

− Samodejni izklop pri odstranjevanju rezervoarja za vodo 

− Izbira hladne in tople vlažilne meglice 

− Dobro počutje skozi nežno razsvetljavo 

− Enostavno rokovanje z rezervoarjem za vodo 

− Digitalni zaslon 

− Digitalni zaslon s samodejno zatemnitvijo 

− Večfunkcijski zaslon s praktičnimi opomniki (napolnite vodo, zamenjajte vodo, 

zamenjajte Ionic Silver Stick(r), potrebno čiščenje) 

− Programirani higrosstat 

− 3 stopnje moči 

− Funkcija timer 

− AUTO MODE za popolnoma samodejno delovanje 

− Samodejni način čiščenja 



− Meglica se lahko v sobi razporedi v dveh smereh z dvojno šobo 

− Posoda z vonjem za uporabo eteričnih olj 

− Odstranljiv rezervoar za vodo z ročajem za enostavno polnjenje 

− Dolga življenjska doba zahvaljujoč 9-litrski rezervoarju za vodo 

− Korozijsko odporna membranska površina iz titana za dolgo življenjsko dobo 

Tehnični podatki: 

− Napajanje: 220-240 V / 50 Hz 

− Moč: 36 W / 170 W (pri delovanju z gretjem) 

− Učinkovitost: 600 g / h 

− Primerno za velikosti sob do: 100 m2 

− Zmogljivost MAX.: 9,0 litra 

− Dimenzije: 325 x 190 x 360 mm 

− Teža: 4,6 kg 

− Glasnost: manj kot 35 dB (A) 

− Sistem: Razpršilo 

Tehnične lastnosti: 

− Maksimalna velikost prostora: 100 m2 

− Prostornina posode: 9 l 

− Moč vlažilca: 170 W 

− Zmogljivost vlaženja: 600 ml / h 

− Število stopenj delovanja: 3 


