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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen.  

Ontvochtiger  

 
Krachtig én elegant, dat is Rohan, het nieuwe ‘zwaargewicht’ onder de ontvochtigers van Air Naturel. Uitgerust met 
wifi voor een verbinding via verschillende domotica routers, een LED indicatie van de luchtvochtigheid en een pomp 
die tot 5 meter hoog kan pompen, verlegt Rohan de grenzen van het mogelijke! Ideaal om lucht of materialen te dro-
gen na waterschade, om schimmels en huismijt te verwijderen. Rohan is de perfecte ontvochtiger voor grote ruimtes. 
Hij is intuitief in gebruik en stopt automatisch zodra het waterreservoir vol zit.  
Air Naturel, healthy air at home ! 

 
 

Rohan 
Advies VKP 
€ 429,99 
 

• 680 Watt  
• 200 m2 

• 50 L /dag 

• 52 dB(A) 

• 51,2 x 34,3 x 24 cm 

• 17,5 kg 
 

Rohan 
 
Artikelnummer 
117048 
 
EAN code 
3700459001999 

Unieke productvoordelen 

− Ontvochtiger met compressor 
 
− Super krachtig: capaciteit per dag tot 50 L 
 
− Met ingebouwde pomp: pompt het water omhoog tot 5 m (ideaal voor kelders en lager gelegen ruimtes waar 

geen afvoer is)  
 
− Compact en stille werking 
 
− Uitgerust met wifi en compatibel met Google Home 
 
− Gekleurde LED aanduiding van vochtigheidsgraad 
 
− Technologie ‘Hygrosmart’ 
 
− Gebruik bij temperaturen tussen 10-35°C  
 
− Auto shut off indien waterreservoir vol is  
 
− Continue drainage mogelijk 
 
 
 
 
 

 

 

51,2 cm 



 
  
Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen.  

Technische details 

- Ontvochtiging : tot 50 L/jour 

- Vermogen :  680 Watt 

- Oppervlakte : 90 m² 

- Inhoud waterreservoir :7 L 

- Kleur: wit 
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Hygro Smart® :  
Deze functie regelt het toestel in functie van de omgevingstemperatuur voor het bereiken van de ide-
ale vochtigheidsgraad, die zich situeert tussen 45 en 55%  
 
Evacuatie pomp:  
Afvoer van condenswater tot een afstand/hoogte van max. 5 m, ideaal voor kelders en laaggelegen 
kamers/ruimtes.  

Wigo Ontkalker 
198700 

Pump it up 
117211 

Accessoires 


