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Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen.  

Intelligente luchtreiniger 

Maak kennis met de Lendou. Een intelligente luchtreiniger ontworpen met oog voor design en met twee Wifi 
aansluitingen. Bovendien kan je de Lendou sturen met zijn applicatie die beschikbaar is via iOS en Android. Met deze 
app kan je de luchtkwaliteit monitoren, het toestel op afstand bedienen en de status van de filters controleren. Hij 
past overal in je woning, van je leefkamer tot je slaapkamer. De Lendou wordt geleverd  met twee stellen poten 
(hoog en laag) zodat je zelf je favoriet kan kiezen. Tot slot wordt de Lendou geleverd met een grijze hoes die wasma-
chine bestendig is. Als kers op de taart kan je deze hoes ook nog personaliseren naargelang jouw persoonlijke smaak!    
 
Air Naturel, healthy air at home ! 

 
 

Lendou 

Lendou 
 
Artikelnummer 
117050 
 
EAN code 
3700459002026 

Unieke productvoordelen 

− Luchtreiniger met geïntegreerde luchtkwaliteitssensor 
 
− Met voorfilter, HEPA filter en actieve koolstoffilter 
 
− LED indicator van luchtkwaliteit 
 
− Uitgerust met Wifi 
 
− Bediening ook mogelijk met applicatie (beschikbaar op iOS en Android)  
 
− 4 zuiveringssnelheden + Turbo functie 
 
− Indicatie wanneer filter vervangen moet worden  
 
− Geleverd met 4 lage (4 cm) en 4 hoge (16 cm) poten 
 
− Geleverd met grijze wasmachine bestendige hoes, deze hoes is personaliseerbaar!   

Advies VKP 
€ 249,99 
 

• 5-35 Watt  
• 35 m²   

• 300 m³/uur 

• 37-60 dB(A) 

• 4,2 kg net 



 
  
Deze verkoopprijzen 
zijn adviesprijzen. 
Onder voorbehoud 
van wijzigingen.  

Technische details 

- Met 2 geïntegreerde USB-poorten 

- 4 snelheden + Turbo stand 

- Bediening ook mogelijk met applicatie (beschikbaar op iOS en Android)  

- Compatibel met Google Home 

- Monitoring van de luchtkwaliteit via applicatie 

- Status van de HEPA filter opvolgbaar via applicatie  

- 2 hoogtes: 41 x 39 x 20 cm (laag) 54 x 39 x 20 cm (hoog) 

- Met HEPA én actief koolstoffilter 

- CADR: 175 m³/min 
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