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Ontvochtiger   

Vochtproblemen? Zeg vaarwel tegen schimmels en welkom tegen een gezond huis dankzij Evel, de meest polyvalen-
te ontvochtiger op de markt. Dankzij zijn ‘dessicatie’ technologie (geen kompressor, geen koelgas) is Evel reeds 
effectief vanaf 0°C.  Verder is Evel niet enkel licht, compact en eenvoudig in gebruik,  maar eveneens economisch en 
ecologisch. Met zijn 3 snelheden, zijn roterende wieltjes, zijn handgreep en de functies ‘Timer’ en ‘Clothes dry’, krijgt 
Evel een vaste plaats in huis, bv. de kelder, de slaapkamer of de badkamer.  
 
 Air & Me, healthy air at home !  
 
 

Evel 
 

• 650 Watt  
• 90 m2 
• 140 m3/u  

• 7 L /dag max.  
• 55 dB(A) 

• 45,5 x 30 x 20 cm 

• 5,7 kg 
 

Evel 
 
Artikelnummer 
117048E 
 
EAN code 
3700459001982 

Unieke productvoordelen 

− Ontvochtiger dmv dessicatie  

− Compact 

− Stille werking: 55 dB(A)  

− Capaciteit per dag : 7 L (max.)  

− Technologie ‘Hygrosmart’  

− ‘Clothes dry’ functie 

− Gebruik bij temperaturen tussen  0-35°C  

− 3 snelheden 

− Timer functie 

− Auto shut off bij vol waterreservoir 

− Met handgreep en transportwieltjes  

− Continue drainage mogelijk 

 

45,5 cm 



Technische details 

- Ontvochtiging : tot 7 L/dag 

- Vermogen :   650 Watt  

- Oppervlakte : 90 m² 

- 3 Snelheden 

- Inhoud waterreservoir : 2,5 L 

- Kleur: wit 
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Evel 
 
Artikelnummer 
117048E 
 
EAN code  
3700459001982 

 

Ontvochtiger  

     

 
Dessicatie:  
De vochtige lucht wordt door ventilatie aangetrokken en door een absorberende gel geblazen. De lucht 
komt er droog terug uit. Het water wordt uit de gel gescheiden en afgevoerd en de gel wordt dmv 
warmte gedroogd. Deze gel dient, in tegenstelling tot niet elektrische varianten, dus niet vervangen te 
worden.  
 
HygroSmart®: 
Deze functie regelt het toestel in functie van de omgevingstemperatuur voor het bereiken van de idea-
le vochtigheidsgraad, die zich situeert tussen 45 en 55%  
 
Clothes dry 

Het toestel werkt op maximale snelheid totdat de luchtvochtigheid 20% bedraagt. Dit is de ideale 
luchtvochtigheid om was te drogen.  

 

Wigo Ontkalker 
198700 

Accessoires 

 

• 650 Watt  
• 90 m2 
•  140 m3/u  

• 7 L /dag max.  
• 55 dB(A) 

• 45,5 x 30 x 20 cm 

• 5,7 kg 


