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Ontvochtiger  

Dankzij de piston technologie is Lary krachtiger en stiller dan een klassieke ontvochtiger met kompressor. Het digi-
taal scherm toont de verschillende functies en de vochtigheidsgraad van de ruimte. Makkelijk verplaatsbaar dankzij 
de transportwieltjes, is hij inzetbaar in ruimtes tot 40 m³.  Het opgevangen water wordt eenvoudig afgevoerd door de 
constante drainage functie, of maak gebruik van een afvoerpomp.  
Air Naturel, healthy air at home !  

 
 
 
 

Lary 
 

• 156-180 Watt  
• 40 m2 
• Debiet: 120 m³/u 

• 12 L /dag max. 
• < 36 dB(A) 

• 50x28x20 cm 

• 12 kg  
 

Lary 
 
Artikelnummer 
117049 
 
EAN code 
3700459001975 

Unieke productvoordelen 

− Ontvochtiger met kompressor technologie 

− Capaciteit per dag : 12 L max.  

− 2 snelheden 

− Geluidsarmer dan een ontvochtiger met kompressor—Ultra stille nacht modus  

− Geïntegreerde hygrometer 

− Functie negatieve ionisatie 

− Antivries functie 

− Auto-restart 

− Auto Shut Off bij vol waterreservoir  

− Roterende transportwieltjes 

− Technologie ‘Hygrosmart’  

− Gebruik bij temperaturen tussen  5-35°C  

− Continue afvoer van het opgevangen water mogelijk dankzij de meegeleverde drainage buis  

 
 
 
 
 
 

50 cm 



Technische details 

- Ontvochtiging :tot 12 L/jour 

- Vermogen :  156-180 Watt 

- Oppervlakte : 40 m² 

- Inhoud waterreservoir: 2 L 

- Digitale aanduiding van de vochtigheidsgraad en de functies  

- Kleur: wit 
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Lary 
 
Artikelnummer 
117049 
 
EAN code  
3700459 

 
• 156-180 Watt  
• 40 m2  

• Debiet: 120m³/u 

• 12 L /dag max. 
• < 36 dB(A) 

• 50x28x20 cm 

• 12 kg  

Ontvochtiger  

     

Dehumidification 

HygroSmart®: 
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%  
 
Negatieve ionisatie 

Automatische functie bij de start van het toestel.  Dankzij de verspreiding van negatieve ionen in de 
lucht wordt deze gezuiverd en worden slechte geuren geneutraliseerd.  

Nachtmodus 

De luchtvochtigheid wordt gehouden tussen 47 en 53% . Het toestel werkt stiller, op min. snelheid en 
er weerklinkt geen geluidsignaal wanneer het waterreservoir vol is.  

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 

Accessoires 


