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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Ultrasoon Bevochtiger 

Prikkende ogen, gesprongen lippen, droge huid, snel vermoeid en lusteloos, concentratieverlies… klinkt je bekend in 

de oren? Waarschijnlijk is de relatieve luchtvochtigheid veel te laag. Dankzij de rechtstreekse verstuiving van water 

op atomair niveau in de lucht brengt de ultrasoon bevochtiger de luchtvochtigheid in een mum van tijd weer op peil 

en verdwijnen al deze ongemakken als sneeuw voor de zon. Ook ideaal om mee te nemen op reis. In hotelkamers is 

de luchtvochtigheid immers meestal zéér laag. Of als je kleintje mag gaan logeren…  

 

Atlas White 
Advies VKP 
€ 49,99 
 
• 10 Watt 
• 20 m² / 50 m³ 
• 90 g/u 
•  1 L (pet) 
• < 35 dB(A) 
• 0,18 kg 
• 11,6 x 4 x 6,9 cm 

ATLAS 
 
Artikelnummer 
118006 
 
EAN Code 
7640115591302 

Unieke productvoordelen 

  Kleinste, draagbare ultrasoon bevochtiger wereldwijd 

 

  Ultra licht en zeer stil in gebruik 

 

  AC/DC adapter met verwisselbare stekker 

 

  Traploos regelbaar stoomdebiet  

 

  Uitklapbare steunvoeten 

 

  Flessenadapter voor PET fles 1 L 

 

  Auto Shut Off bij lege fles 

 

 

 

Ook beschikbar  in zwart 

118007 



Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen. 

Technische details 

 Nevel-uitlaat met koude nevel  

 Inox membraan 

  Met reinigingsborsteltje  

 Geluid: < 25 dB 

 Debiet: 90 g/u 

 Vermogen : 10 Watt  

  Opp.: 20 m² / 50 m³ 

 Kleur: wit 
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Advies VKP 
€ 49,99 
 
• 10 Watt 
• 20 m² / 50 m³ 
• 90 g/u 
•  1 L (pet) 
• < 35 dB(A) 
• 0,18 kg 
• 11,6 x 4 x 6,9 cm 

Ultrasoon Bevochtiger 

Accessoires 

Hygrostar 
Ref. 117206 

Kalkattack 
Ref. 117205 


