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BONECO W200 Légmosó  

Hálózati feszültség 230V / 50Hz 
Teljesítmény 12,2/22,8 W 
Párásító képesség 3-5 dl/h 
Javasolt szoba méret max. 60m2, 140m3 
Zajszint 30/44 dB 
A víztartály: 4,5 l 
Méretek 28 x 28 x 41 cm 
Súly  4,9 kg 

3 év garancia 

 

 

 

A BONECO 4. generációs légmosó készüléke Svájcból  
A Boneco W200 légmosóba – egy teljesen új – a legkorszerűbb technológiák és anyagok felhasználásával készült 
párásító-légtisztító rendszer került. 

• új nedvesítő, szűrőbetét hatékonyabb párásítást, jobb szűrőképességet biztosít.  
• a W200 automatikusan szabályozza a páratartalmat. A légmosó a levegőt a nedves szűrőbetéten szívja át. 

Minél szárazabb a levegő annál több víz tud elpárologni a szűrőbetétről. Ahogy emelkedik a páraszint a 
helyiségben, úgy egyre nedvesebb levegőt szív be a készülék, a párás levegő egyre kevesebb nedvességet 
tud felvenni a szűrőbetétről, így csökken a párásítás. a légmosó úgy van méretezve, hogy mindenfajta 
elektronikus szabályzó nélkül az ideális szinten tartja a páratartalmat.  

• a légmosó párásít és tisztítja a levegőt. Hatékonyan párásít és közben kiszűri a levegőből a nagyobb 
porszemcséket, a virágport, a polleneket, háziport.  

• a tisztítást a nedves szűrőbetét végzi, így a párásítás és légtisztítás csak együtt müködik. Nem tud csak 
párásítani vagy csak levegőt tisztítani.  

• míg más párásítóknál gyakran előfordul, hogy fröcsköl, tócsa jelenik meg a környezetében vagy fehér port 
okoznak, addig a BONECO W200 légmosó ezeket a kellemetlen tüneteket mellőzi. A légmosó a víz 
természetes párolgását kihasználva működik. Így a nedvesítő szűrőről csak a víz párolog el. A vízben oldott 
ásványi anyagok, a vizkő és a vízben lévő szennyeződések nem kerülhetnek ki a levegőbe.  

• a nedvesítő betét könnyen tisztítható: Mosógépben mosható. A makacsabb vízkő a Calc Off vízkőoldóval 
könnyen eltávolítható belőle.  

• a légmosó karbantartása, szét és összeszerelése szinte gyerekjáték egyszerűségű  
• a műanyag alkatrészek mosogatógépben moshatóak  
• az aromakapszulába cseppenthet pár cseppet kedvenc illóolajából. 
•  kétfokozatú ventilátor: csendes éjszakai üzemmód és nappali párásítás üzemmód  
• automatikusan lekapcsol ha kifogyott a víz.  
• a működést egy zöld LED jelzi. Ha kifogyott a víz a LED pirosra vált.  
• a víz tisztaságáról az ISS ezüst rúd gondoskodik. Ez egy kicsi rudacska ezüst granulátummal.  
• az ISS ezüst rúdból minimális mennyiségű ezüst ion kerül a vízbe ami elpusztítja a kórokozókat. 

 

Ha párásítana,  s a levegő minőségét, tisztaságát is javítaná 
 Ha Ön egy max 50m alapterületű helyiség párásítását szeretné megoldani, s a párásításon túlmenően értékeli, hogy 
a levegő is tisztábbá válik, úgy egy BONECO légmosó beszerzését javasoljuk Önnek. 


