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Ultrasoon Bevochtiger 

Qua design mag de Air & Me Clarence er alvast wezen met zijn zwarte wood look. Met zijn talrijke functies, waaronder 

de HygroSmart® die zorgt voor een automatische regeling van het toestel en zijn 5 L waterreservoir, voldoet hij aan de 

hoogste eisen. Voor een gezonde en optimale verneveling beschikt de Clarence over een ionisator en 2 bevochtigings-

modi: koude en warme nevel (40-45°). Bovendien is de bediening van het apparaat zeer praktisch dankzij de besturing 

op afstand via een app.  

 

Air & Me, Healthy air at home!  

 

Clarence 
 
• 110 Watt 
• 40 m² / 100 m³ 
• 350 ml/u 
• 5 L 
• 35 dB(A) 
• 2,39 kg 
• 35,3 x 18,4 x 23 cm 

Clarence 
 
Artikelnummer 
117058 
 
EAN Code 
3700459002675  

Unieke productvoordelen 

− Ultrasoon bevochtiger 

− Koude en warme nevel (40-45°C)  

− 3 vernevelingsniveau’s 

− Ionisatie functie* 

− Neveluitlaat richtbaar  (360°) 

− Digitale aanduiding LED display 

− Groot, transparent waterreservoir 

− Regelbare hygrostaat (45-90%) of continue werking 

− HygroSmart® functie** 

− Aromatherapie mode 

− Uitgerust met Wifi  

− Gebruiksvriendelijke bediening met behulp van de app 

− Auto Shut Off bij leeg waterreservoir 

*Ionisatie functie: De ionisatie van de zuurstof in de lucht (aanbreng van negatieve ionen) heeft een groot biologisch 

en fysiologisch belang:    

   - Energieboost en een verbeterde bloedcirculatie,   

   - Zuiverdere lucht, arm aan ziektekiemen  

   - Verwijdert toxische gassen binnenhuis   
 

** HygroSmart® : Deze functie regelt het toestel in functie van de omgevingstemperatuur voor het bereiken van de 

ideale vochtigheidsgraad, die zich situeert tussen 45% en 55%.  

 



Technische details 

− Aan/Uit knop  

− Bediening via app 

− 3 vernevelingsniveau’s:  

 - Licht 

 - Middelmatig  

 - Sterk 

− Geluid: 35 dB(A) 

− Debiet: 350 ml/u 

− Vermogen: 110 Watt 

− Opp.: 40 m²/ 100 m³ 

− Inhoud: 5 L 

− Geleverd met antikalkpatroon en antibacterieel patroon (Galet) 

− Kleur: hout/zwart 
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Ultrasoon Bevochtiger 

Accessoires 

 

 

Antikalk patroon 
117209 

Wigo Ontkalker 
198700 

Het belang van een correcte luchtvochtigheidsgraad in de strijd tegen de 
verspreiding van virussen: u vindt hierover meer informatie op pagina 3. 

Galet 
Antibacterieel patroon 

117213 
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Zowel in je werkomgeving als je thuisomgeving is het aanbevolen om een luchtvochtigheid van 40-60%  te 
behouden. 
 
Droge lucht  zorgt ervoor dat de uitgeademde druppeltjes sneller verdampen waardoor ze zich makkelijker ver-
spreiden en ze langer blijven rondzweven. In een vochtige lucht, daarentegen, blijven de uitgeademde  
druppeltjes zwaar en vallen ze sneller op de grond. 
 
Wetenschappers hebben een verband vastgesteld tussen perioden met extreme droogte en de piek in ziekenhuis-
opnames. Ook bij griep wordt jaarlijks deze link gelegd. 
 
 

Het belang van een correcte luchtvochtigheidsgraad in de strijd tegen 
de verspreiding van virussen. 

Bronvermelding: 
 
'Luchtvochtigheid in huis omhoog tegen verspreiding coronavirus' | RTL Nieuws  
 
Noodkreet wetenschappers: we maken het corona thuis te aangenaam en daar kunnen we iets aan doen | Coronavi-
rus | destentor.nl  
 
 

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5209707/luchtvochtigheid-coronavirus-tu-delft
https://www.destentor.nl/binnenland/noodkreet-wetenschappers-we-maken-het-corona-thuis-te-aangenaam-en-daar-kunnen-we-iets-aan-doen~aef7dbf1/
https://www.destentor.nl/binnenland/noodkreet-wetenschappers-we-maken-het-corona-thuis-te-aangenaam-en-daar-kunnen-we-iets-aan-doen~aef7dbf1/

