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BONECO 2441W Nedvesítő betétes hidegpárásító 

Max szoba méret: 40m2 
Víztartály: 3,8liter 
Párásító képesség: 2,2-3,dl/h 
Teljesítmény: 20W 
Zajszint: <25dBA 
Méret: 32 x 32 x 40 cm 
Súly: 3,8Kg 

3 év garancia 

 

 

 

Hogyan működik 
Fedezze fel, hogy a letisztult dizájn milyen technikai megoldást takar. 
Legyen a környezete még kellemesebb eme esztétikus készülékkel, s élvezze az önszabályzó mechanizmust, 
kényelmet. 
Ez a készülék a nedvesítő betétes hidegpárásítók családjába tartozik, egy nedvesítő betét segítségével történik a 
párásítás. 
Mi is történik? Mi a BONECO nedvesítő betétes párásítók titka? 
1. A helyiség levegőjét egy nedves szűrőn szívja keresztül egy ventilátor segítségével 
2. Ez a nedvesítő betét –akár egy kanóc- a tartályból felszívja a vizet 
3. A helyiség levegője ezen a nedves rétegen halad keresztül, felvéve onnan a nedvességet 
4. A berendezés önszabályzó: minél szárazabb a levegő, annál több vizet párologtat el. A páratartalom 
emelkedésével egyre nedvesebb levegőt szív át a szűrőn, így onnan egyre kevesebb víz tud elpárologni. 
Ez biztosítja az ideális, 40-60% közötti relatív páratartalmat. A készülékben nincs semmilyen elektromos vagy 
mechanikus páraszint-szabályzó egység. Maga a speciális szűrő szabályozza a páratartalmat. 
Az ovális formának köszönhetően –mivel sarkok nem akadályozzák – a levegő akadálytalanul, hang nélkül, csendben 
áramlik át a készüléken. A tartályba a mikroorganizmusok elszaporodásának megakadályozására helyezzen el egy 
ISS ezüstrudat. A megfelelő vízszintről egy beépített vízszintkapcsoló gondoskodik. 
Hagyja magát a páradús levegővel kényeztetni. Ne aggódjon amiatt, hogy túlpárásít, ez egy okos készülék! 
Csupán döntenie kell, hogy hova szeretné elhelyezni –nappalijába vagy netán a hálószobájába? /100 m3 
helyiségméretig tudja hatékonyan párásításra- munkára bírni. 

 

A BONECO 2441 nedvesítő betétes hidegpárásító az Ön társa lehet, ha: 

1. nem szeret éjszakánként arra ébredni, hogy torka száraz, kapar és köhögési roham kínozza 
2. szeretne végre fellélegezni és a száraz levegő kellemetlen érzése helyett csak a megkönnyebbülést érezni 
3. fa bútorait, parkettáját, hangszereit szeretné megóvni a száraz levegőnegatív következményeitől 
4. előnyben részesíti az automatikus, egyszerűen kezelhető és könnyen karbantartható megoldásokat a bonyolult 
szerkezetekkel szemben 
5. szeret a technika vívmányaival lépést tartani, modern megoldást magáénak tudni 
6. kannában a vizet vinné inkább magával a készülékhez, mintsem a készüléket vagy annak tartályát a csaphoz 
7. szereti azokat a megoldásokat, amelyek úgy varázsolják otthona légkörét még komfortosabbá, hogy Ön csak az 
eredményt veszi észre, mást nem 
8. szeretné, hogy a lakásának díszévé váljon a párásító, s elégedettséggel töltse el, hogy egy Red Dot Award –
formatervezői díjnyertes készülékkel rendelkezik 


