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BONECO W490 Légmosó - légtisztító 

Hálózati feszültség 230V / 50Hz 
Teljesítmény 16 W 
Párásító képesség 3-5 dl/h 
Javasolt szoba méret max. 60m2, 140m3 
Zajszint <25 dB 
A víztartály: 7 l 
Méretek 336 x 323 x 407 mm 
Súly (üresen) 6 kg 

3 év garancia 

 

 

Hogyan működik 

A speciálisan kialakított tárcsákról, természetes módon párolog el a víz. 

Ismerje meg a BONECO W490 légmosó működését, ismerje meg a modern digitális kivitel kényelmét! 

1. speciális, svájci mérnökök által tervezett műanyag tárcsák forognak lassan, a műanyag házon belül, melyek 
biztosítják, hogy a tartályba töltött vizet felvéve, a ventilátor segítségével, könnyedén, hatásosan elpárologjon róluk a 
víz. 
2. a BONECO W490 légmosó automatikusan kikapcsol, ha a tartájból kifogyott a víz. 
3. a higiéniáról gondoskodik a tartozék ISS Ionizációs Ezüstrúd, mely az alsó tartályban található vizet csírátlanítja, 
fertőtleníti. 
4. a műanyag tárcsáknak köszönhetően, nincs cserélendő szűrőbetét, így használata hosszú távon gazdaságos, és 
környezetbarát 
5. A BONECO természetes módon, gondoskodik az optimális, 50 % körüli páratartalomról, ám a beépített 
hygrosztátnak (páraszint érzékelőnek) köszönhetően, Ön is pontosan beállíthatja a kívánt páratartalmat, ekkor a 
légmosó a beállításoknak megfelelően ki-, ill. bekapcsol, akkor, amikor szükséges 
6. a készülék karbantartása hetente szükséges ecettel, vagy CALC OFF vízkőoldóval. Erre a karbantartás jelző 
figyelmeztet, a digitális kijelzőn 
7. A W490 légmosó tisztítása, a BONECO készülékek között, a legegyszerűbb, legkényelmesebb, az ÖNTISZTÍTÓ 
funkciónak köszönhetően. Ekkor a készülék ventilátora kikapcsol, csak a tárcsák forognak lassan. Így az alsó 
tartályba töltött vízkőoldó, folyamatosan éri a tisztítandó felületeket. 
8. Időzítőt lehet beállítani, mind az általános működésre, mind az öntisztító funkcióra vonatkozóan. 
9. A nagy digitális kijelző mutatja az aktuális-, a kívánt páratartalmat és az aktuális beállításokat. A használat után 
elsötétül, így nem zavar az éjszakai alvásnál sem. 
10. Alvása azért is nyugodt lehet, mert a készülék működése igazán csendes 
11. A nagy, 7 literes tartályba, akár magasabb ásványianyag tartalmú csapvizet is beletölthet, mivel a készülék nem 
porlaszt, nem fog fehér port kifújni 
+1 megbízható, svájci tervezéssel, európai gyárban készült tartozékok, alkatrészek, az igazán megbízható 
működésért, hosszú élettartamért. 

Kinek nem ajánljuk a Boneco W490 légmosó légtisztítót: 

1. szereti, azokat a megoldásokat, amelyek megkímélik Önt a porszívózással, portörléssel, a takarítással járó 
munkától? Akkor egy bejárónőt javaslunk Önnek! :) A légmosó készüléket arra tervezték, hogy kiszűrje a levegőben 
lebegő szennyeződéseket (por, korom, pollen stb). Ezek azok a szennyeződések, amelyeket belélegezve 
károsíthatják szervezetünket. A leülepedett por élettanilag már nem káros, mivel nem lélegezzük be. A készülék nem 
fogja letörölni a szekrény tetejét, viszont egy alapos nagytakarítás után, a készülék folyamatos használata csökkenti a 
lerakódott por mennyiségét. 
2. Zavarja Önt a sok por a bútorokon? Nézze meg az AIR-O-SWISS 2071 kombi párásító légtisztító készüléket, a mi 
láthatóan csökkenti, a poros bútorok okozta kellemetlenséget! 
3. Ipari vendéglátó ipari felhasználásra nem vagy csak korlátozott mértékben javasoljuk. Kérje személyes 
tanácsadásunkat! 
4. Éttermekben a dohányfüst kiszűrésére nem javasoljuk. 


