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BONECO 7145 Ultrahangos párásító analóg 
 
Antracit vagy fehér színben 
Tökéletes porlasztás 
Fokozatmentes szabályzás 
Antibakteriális rendszer 
Kétirányú kifújás 
Vízlágyító patron 

 
Max. helyiségméret 30m2 (85 m3) 
Méret 28 x 28 x 32 cm 
Súly 4,0 kg 
Feszültség 230Volt/50Hz 
Telj. felv. 40 W 
Zajszint < 25 dB(A) 
Párásítás 400 g/h 
Űrtartalom 5 liter 
 
Rendelje meg még ma raktárról, 3 év garanciával. 
Ráadásul választhat! Feketét vagy fehéret szeretne? 

Hogyan működik 

Ismerje meg a készülék lelkét, az ultrahang membránok csúcstechnológiáját! 
A BONECO egyedülálló ultrahang technológia mindig pontosan akkora cseppekre porlasztja el a vizet, hogy az elporlasztott 
szemcsék a levegőben lebegnek (1-5 mikron), azonnal eloszlanak a levegőben, nem okoznak Önnek kellemetlen tócsát a készülék 
körül. Ismerje meg a technikai részleteket, a készülék működését! 
Legyen környezete még kellemesebb, élvezze 
1. az egyedülálló ultrahang technológiának köszönhető optimális páraeloszlást, páradús levegőt 
2. a szabályozhatóság előnyeit, miszerint a kifújt pára intenzitásán is állíthat, illetve a páraszinten (hygrosztáton) beállíthatja a 
kívánt páratartalmat. A BONECO 7145 készüléken két tekerőgomb fokozatmentes szabályzást tesz lehetővé Önnek erre 
3. a kiürült tartályra figyelmeztető fény kényelmét 
4. a kétirányú pára-kifúvást, mellyel a lehető legoptimálisabban tudja elosztani a légtérben a párát 
5. a beépített vízlágyító patron remek szolgálatát, miszerint nem fújja ki a vízben található ásványi anyagokat, hanem előzetesen 
megszűri azt. Ezáltal akár csapvízzel is használhatja 
6. az egészséges környezetet, higiéniát, amelyet a berendezés háromszoros antibakteriális rendszere biztosít Önnek. 
Antibakteriálistartály, ultrahang frekvencia, AG+ ezüsttel kezelt vízlágyító patron + opcióként behelyezhető ezüstrúd 
7. A magyar importőri hozzáadott hosszú élettartam garanciát /melyet még SALVUS víz használatával is élvezhet/ 
+1 az extra funkcionalitást, miszerint SALVUS ködöt állíthat elő otthonában. 
A BONECO ultrahang technológia által mikroszkopikus szemcseméretű pára képes csak eljutni a megfelelő helyre a légutakban, 
úgy, hogy nem akad a hörgőkön el, s a SALVUS köd gyulladáscsökkentő, nyákoldó hatását élvezheti kúraszerű használattal. 
Tündököljön otthona az egészségtől, varázsolja környezetét komfortossá, melyben mérséklődnek a rendszeres köhögések, 
fulladások, légúti problémák! 
Lássa be, hogy a mindennapokban alapszükséglet mindenki otthonában a megfelelő páratartalom, Ön is használja prevencióként a 
légúti megbetegedések kivédésére a párásító készüléket! 
Helyezzen el egy BONECO 7145 készüléket a hálószobájába, s jusson eszébe, hogy gyermeke szobájának is fontos tartozéka egy 

ilyen párásító. 


