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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen.  

Ontvochtiger met Peltier effect  

 
De Orain is een luchtontvochtiger, compact  met een prachtig design, bijzonder stil en laag energieverbruik, voor een 
ruimte van ongeveer 20m². Continue drainage is mogelijk. Zijn reservoir beschikt over een permanente uitgang om 
een afvoerpomp op aan te sluiten. Het is dus niet meer nodig om de bak te ledigen. Hij heeft een ontvochtigingsca-
paciteit van 750 ml per dag.  Zijn afneembare, wasbare pré-filter houdt stof vast en toch blijft hij efficiënt verder wer-
ken. Dit compact apparaat krijgt een plaats in uw living, bureau, keuken, badkamer, slaapkamer of kelder. Air Natu-
rel, healthy air at home ! 

 
 

Orain 
Advies VKP 
€ 109,99 
 

• 40 Watt  
• 20 m² / 50 m³  

• 0,75 L / jour 

• 2 L 

• <=42 dB(A) 

• 364x 200 x 133 cm 

• 2 kg net 

Orain 
 
Artikelnummer 
117047 
 
EAN code 
3700459001951 

Unieke productvoordelen 

- Compacte ontvochtiger 
 
- Werkt op basis van thermo-elektrisch effect (Peltier) 
 
- Auto Shut Off bij vol waterreservoir  
 
- Gebruik bij temperaturen tussen  15-35°C  
 
- Continue afvoer water mogelijk 
 
- Uitlaat voor pomp voorzien 
 
- Stille werking: < 42 dB(A)  
 
- Bijkomende veiligheid :  antivries modus  
 
- Laag energieverbruik  
 
- Gemakkelijke reiniging dankzij de afneembare antistoffilter  
 
- Capaciteit per dag : 750 ml  
 
 
 
 
 

 

36,4 cm 
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Technische details 

- Stille werking: <42 dB(A)  

- Ontvochtiging : 0,75 L/jour 

- Vermogen :  40 Watt 

- Oppervlakte : 20 m² 

- Inhoud : 2L 

- Unieke antivries modus  

- Opgelet: niet te gebruiken in een onverwarmde ruimte 

- Kleur: wit 
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Orain 
 
Artikelnummer 
117047 
 
EAN code  
3700459001951 

Advies VKP 
€ 109,99 
 

• 40 Watt  
• 20 m² / 50 m³  

• 0,75 L / jour 

• 2 L 

• 2 Snelheden 

• < =42 dB(A) 

• 364x 200 x 133 cm 

Ontvochtiger  

     

Peltier effect:  
Het Peltier effect is gebaseerd op een thermo-elektrisch principe : vocht is zeer gevoelig aan tempe-
ratuurschommelingen. Het Peltier effect doet de vochtige lucht een sterke thermische verandering 
ondergaan waardoor er water aan onttrokken kan worden.  
 

Antivries modus 

Bij een temperatuur tussen 5 en 15°C zet het toestel zich automatisch in de Antivries modus.  Dwz: 
het toestel stopt regelmatig met werken, maar de ventilator blijft wel draaien.  

Wigo Ontkalker 
198700 

Pump it up 
117211 

Accessoires 


