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BONECO U700 Ultrahangos párásító digitális automata 

 

Teljesítmény: 45 / 180W* 
Kapacitás: 6 dl/óra 
Max szoba méret: 80m2 
Víztartály 9 literes 
Méret: 32,5 x 19 x 36 cm 
Súly: 4,6Kg 
* Előmelegítéssel 

 

Az ultramodern BONECO ultrahangos párásítót elsődlegesen akkor ajánljuk Önnek, ha: 
 
1. A levegő nedvességtartalmát nagyobb mértékben szeretné növelni, azaz a párásítást hatékonyan szeretné 
megoldani 
2. 100-200 m3 légtér párásításáról szeretne gondoskodni egy készülékkel 
3. Szereti a modern megoldásokat, fontosnak tartja, hogy a párásító készülék szabályozni tudja a páratartalmat, 
mindig a beállított szinten tartsa a szoba levegőjét 
4. Szereti a kényelmet, örömmel fogadja az új BONECO innovációt, a kényelmes szabályzást és az öntisztító 
üzemmódot 
5. Szeretné megtapasztalni a Salvus inhalálás előnyeit, salvus ködöt állítana elő otthonában 
6. Hideg helyett inkább langyos párára vágyik - az ultrahangos hidegpárásítók szoba-hőmérsékletű vizét hűvösnek, 
zavarónak találja, s inkább langyos párát szeretne 
7. Szereti a higiénikus megoldásokat, s megnyugvással tölti el a többszörös BONECO higiéniai védelem. 
Ugyanis a BONECO ultrahangos párásítók tartálya antibakteriális bevonattal védettek, 
a vízlágyító patron ezüsttel bevont, s ráadásul a készülék aljában egy BONECO 7017 ezüstrúd is megtalálható. 
+1 Szereti a megbízhatóságot, s bizalmát erősíti a svájci párásítóra biztosított 30 napos Bonair elégedettségi 
garancia, valamint a 3 év jótállás. 
A Boneco U700 ultrahangos pársító nappali szoba párásítására, hálószoba párásítására, iroda helyiség párásítására 
kiváló párásító készülék, ám fontos a hosszú távú elégedettsége szempontjából a víz minősége, lágy vagy közepesen 
lágy víz használata. 
A BONECO U700 nagy teljesítményű ultrahangos párásítója kétféle: hideg vagy langyos párát tud kifújni, ezáltal Ön 
még kellemesebben érezheti magát. 
Az Ön kényelmét szolgálja a párásító digitális kijelző és az öntisztító üzemmód. Így már Önre igazából csak a víz 
utánpótlása hárul feladatként. 
Salvus inhalálás Boneco U700 ultrahangos párásítóval 
kitűnően tisztítja gyermeke eldugult orrát, hurutos megbetegedéseknél nyákoldó tulajdonsága is van 
influenza szezon idején, megelőzésre rendkívül hatásos, de ha már fent áll a betegség lerövidíti annak idejét 
segíti a légutak megtisztítását, így eredményes lehet dohányosoknak, "városlakóknak", poros környezetben 
dolgozóknak hatásos a köhögés minden típusára, hangszálak regenerálására, rekedtség megszüntetésére, 
asztmatikus panaszokra, allergiás betegségekre, pl szénanátha illetve krupp-szindróma kiegészítő kezelésére. 
Természetes megoldásokat keres köhögésre, nyákoldásra, légutak megtisztítására? 
A Boneco U700 ultrahangos párásítóval otthonában akár a salvus köd jótékony hatását is élvezheti. Fürdőszobában, 
kisebb csempézett légtérben javasolt a használata. 
A Boneco U700 ultrahangos párásító membránja, olyan finomra képes kiporlasztani a vízet és a salvus vizet, hogy a 
salvus ködöt inhalálva egészen a tüdőcsúcsig is eljut, így ott fejti ki jótékony hatását. 
Válassza hálószobájába, nappalijába vagy irodájába a BONECO modern ultrahangos készülékét 


