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BONECO U650 Ultrahangos digitális párásító 
 
 
Feszültség: 230 V/50 Hz 
Teljesítmény: 45 W/140 W* 
Pára kibocsátás: 4dl/h – 5,5 dl/h* 
Javasolt szoba méret: Desztillált és tisztított vízzel: max. 60 m2/150 
m3**Csapvízzel: 30m2/85m3** 
Víztartály mérete: 5,5 liter 
Méretek: 28 x 24 x 35,5 cm 

  Súly (üresen): 4.0 kg 

Ár: Br. 76.990 Ft     Zajszint: < 25 dB(A) 

  Tartozék: vízlágyító patron 
  Külön rendelhető: Ezüst rúd Ionic Silver Stick® (ISS) 

 
 
Hogyan működik 
Ismerje meg a párásító lelkét, az ultrahang membránok csúcstechnológiáját! A BONECO egyedülálló ultrahang 
technológia mindig pontosan akkora cseppekre porlasztja el a vizet, hogy a cseppecskék a levegőben lebegnek (1-5 
mikron), azonnal eloszlanak, nem okoznak Önnek kellemetlen tócsát a párásító körül. 
Ismerje meg a technikai részleteket, az ultrahangos párásító 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 
3. a kiürült tartályra figyelmeztető jelzés kényelmét 
4. a beépített vízlágyító patron remek szolgálatát, miszerint nem fújja ki a vízben található ásványi anyagokat, hanem 
előzetesen megszűri azt, ezáltal akár csapvízzel is használhatja. 
5. az egészséges környezetet, higiéniát, amelyet a berendezés 5x (ÖTSZÖRÖS) antibakteriális rendszere biztosít 
Önnek. Antibakteriális tartály, ultrahang frekvencia, AG+ ezüsttel kezelt vízlágyító patron, előmelegítő rendszer + 
opcióként behelyezhető ezüstrúd 
6. az 5,5 literes, ergonómikus tartály nyújtotta kényelmet 
7. a lehetőséget, hogy meleg párát fújasson ki egy gombnyomással, s ekkor még a párásítás hatékonyságát is 
fokozza (550 g/óra) 
8. időzítő egységet 
9. karbantartásra emlékeztető jelzést, mely még inkább az Ön kényelmét szolgálja, hogy más, igazán fontos dolgokra 
tudjon figyelni 
10. automata és éjszakai üzemmódot, mely biztosítja, hogy még gazdaságosabb és kényelmesebb legyen a 
használata 
11. a kétirányú pára-kifúvást a jól illeszkedő, modern kifúvó tetővel, az igazán szép látványért és a megfelelő 
páraelosztásért 
+1 A magyar importőri hozzáadott hosszú élettartam garanciát 
Varázsolja környezetét még kellemesebbé, engedjen teret a komfortnak! Ismerje meg a BONECO U650 titkát, amely 
minden lélegzetvételt kellemesebbé tesz. 
Már alapszükségletként gondoskodjon a megfelelő páratartalomról, s használja prevencióként a légúti problémákhoz 
a párásítót. 
A BONECO U650 típusú párásító automatikusan biztosítja az ideális klímát otthonában, hogy semmi ne állhasson a 
kellemes pillanatok útjába. Helyezzen el egy BONECO U650 ultrahangos párásítót a nappalijába vagy hálószobájába, 
s jusson eszébe, hogy gyermeke szobájának is fontos tartozéka egy párásító! 


