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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Ontvochtiger 

Vermogen en elegantie, de typerende eigneschappen van deze Kompressor, de zwaarste in zijn categorie 

van Air Naturel. Uitgerust met een evacuatiepomp kan deze een hoogte van 5 m aan en hij is dan ook 

bijzonder geschikt om water uit de kelder of een andere lager gelegen niveau te draineren . Ideaal om 

lucht te drogen, schimmels en mijten te doen verdwijnen. Kompressor bewijst zichzelf perfect in grote 

vochtige ruimtes. Zijn gebruik is intuïtief en hij stopt dus automatisch van zodra zijn reservoir vol is. Air 

Naturel: healthy air at home! 

 
 

Kompressor Advies VKP 
€ 399,99 
 

• 560 Watt  
• 200 m² / 500 m³  

• 40 L/24u 

• 345 m³/u 

• 6 L 

• < 50 dB(A) 

• 61,6x39,2x28,2cm 

• 18 kg 

KOMPRESSOR 
 
Artikelnummer 
117008 
 
EAN Code 
3700459000961 

Unieke productvoordelen 

 Super krachtige ontvochtiger 
 

 Aan/Uit knop  
 

 LCD scherm 
 

 Geïntegreerde hygrostaat (35 - 80%) 
 

 Geïntegreerde timer (0-24h) 
 

 3 Werkingsstanden 
 
 Wasbare antistoffilter  
 

 Handgrepen + transportwieltjes  
 

 Auto Shut Off bij vol waterreservoir  
 

 Auto restart (na electriciteitspanne) 
 

 Continue afvoer water mogelijk  
 

 UNIEK: Evacuatie pomp (max 5m ver/hoog) 
 
 Gebruik bij temperaturen tussen 5 - 35°C 

 

 



Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Technische details 

 Werkingsstanden:   
 - Continu Modus  (max. ontvochtiging) 
 - Hygro Smart® Modus  
 - Turbo Modus  
 Geluid: < 50 dB(A) 
 Debiet: 330 m³/u 
 Ontvochtiging: 40 L/dag 
 Vermogen: 560 Watt 
 Opp.: 200 m² 
 Inhoud: 6 L 
 Optie: Kalkattack 
 Kleur: wit/zwart 
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Ontvochtiger 

   

Evacuatiepomp 

 

Accessoires 

Wigo Ontkalker 
198700 

Auto Restart:  
Indien het toestel onverwacht zou stilvallen, ten gevolge van bv. een stroomonderbreking, start het toestel 
terug op met behoud van de laatst gekozen functie zodra de stroomtoevoer hersteld is. Nadat het toestel 
onderbroken/afgezet werd, duurt het 3 min. voordat het toestel terug opstart.  Dit betreft een extra veilig-
heid van het toestel.  


