
 Luchtwasser  
 
 Bevochtigt en wast lucht 
 
 ZONDER filters of antikalkpatronen 
 
 Touch screen bedieningspaneel met 4  werkingsniveaus:  
 * manual (40– 75%)  
 * night (45% - zonder verlichting)  
 * cleaning 
 * auto (45%) 
 
 Bij leeg waterreservoir:  
 * Visuele melding 
 * Auto Shut Off 
 
 Afneembaar anti-drup waterreservoir  
 
 Uitneembare lade met voetjes 
 
 Met parfumreservoir  
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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Luchtwasser 

Lente: de bomen krijgen terug blaadjes, de bloemetjes komen uit, de bijtjes zoemen vrolijk rond… Geweldig! Tenzij 
je natuurlijk last hebt van allergieën, zoals hooikoorts. Dan is deze periode hels. En niet alleen buiten, ook binnen 
draagt de lucht heel wat pollen en andere allergenen. De luchtwasser haalt niet alleen de allergenen en het stof uit de 
lucht, maar bevochtigt ook de lucht, waardoor je neus niet meer zo gaat lopen, je ogen niet meer zo gaan prikken… 
Kortom, de luchtwasser zorgt dat je je beter gaat voelen! Daarenboven heb je dankzij de ingebouwde hygrostaat en 
het digitale scherm een perfecte controle over de relatieve vochtigheidsgraad in huis!  

Aquarius 
Advies VKP 
€ 349,99 
 
•  12Watt 
• 50 m²/ 125 m³ 
•  300 g/u 
• 4,5 L 
• < 25 dB 
• 39,2x29,5x40,1 cm 
• 5,6 kg 

AQUARIUS 
 
Artikelnummer 
118010 
EAN Code 
7640115591975 

Unieke productvoordelen 

 

Ook beschikbaar  in zwart 

118011 

 



Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Technische details 

 Met Clean Cube (ref. 118021) 
 Geluid: <25 dB(A) 
 Debiet: 300g/u 
 Vermogen: 15 Watt  
 Opp.: 50m² / 125m³ 
 Inhoud: 4,5 L  
 Kleur: wit 
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Luchtwasser 

Accessoires 

Air Naturel Hygrostaat 
117200 

Air Naturel Hygrostar 
117206 

Clean Cube  
118021  

Wigo Ontkalker 
198700 


