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Ultrasoon Bevochtiger 

Deze ultrasoon bevochtiger biedt naast zijn look ook leuke extra ’s. Gezien gebruiksgemak en welzijn belangrijke 

prioriteiten zijn van Air&Me zorgt de Hygro Smart® Technologie er voortaan voor dat uw bevochtigingsgraad opti-

maal is, en dit op autonome wijze. Dankzij zijn apart design en nachtlampje, zal Gota sterk aanwezig zijn, maar op 

een discrete manier. Air&Me, healthy air at home! 

Gota White 
 
• 30 Watt 
• 30 m² / 75 m³ 
• 350 ml/u 
•  3 L 
• < 35 dB(A) 
• 39 x 22 x 22 cm 
• 1,13 kg 

Gota White 
 
Artikelnummer 
117001 
 
EAN Code 
3700459000992 

Unieke productvoordelen 

− Ultrasoon bevochtiger  

 

− Traploos regelbare bevochtigingsgraad  

 

− Met hygrostaat  (0%-100%) 

 

− Met antikalkpatroon (ref. 117201)  

 

− HygroSmart®  functie* 

 

− Geïntegreerde sfeerverlichting (uitschakelbaar)  

 

− Auto Shut Off bij leeg waterreservoir   

 

 

 

 

 

 

* HygroSmart® : Deze functie regelt het toestel in functie van de omgevingstemperatuur voor het bereiken van de 

ideale vochtigheidsgraad, die zich situeert tussen 45% en 55%.  

 

Ook beschikbaar  in zwart 

117002 

 



Technische details 

− Eenvoudige bediening  

− Koude nevel  

− Geluid: < 35 dB(A)  

− Debiet: 350 ml/u 

− Vermogen: 30 Watt 

− Opp.: 30 m² 

− Inhoud: 3 L 

− Kleur: wit  
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• 30 Watt 
• 30 m² / 75 m³ 
• 350 ml/u 
•  3 L 
• < 35 dB(A) 
• 39 x 22 x 22 cm 
• 1,13 kg 

Ultrasoon Bevochtiger 

Accessoires 

Antikalk patroon  
117201  

Wigo Ontkalker 
198700 

Het belang van een correcte luchtvochtigheidsgraad in de strijd tegen de 
verspreiding van virussen: u vindt hierover meer informatie op pagina 3. 
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Zowel in je werkomgeving als je thuisomgeving is het aanbevolen om een luchtvochtigheid van 40 -60%  te 
behouden. 
 
Droge lucht  zorgt ervoor dat de uitgeademde druppeltjes sneller verdampen waardoor ze zich makkelijker ver-
spreiden en ze langer blijven rondzweven. In een vochtige lucht, daarentegen, blijven de uitgeademde  
druppeltjes zwaar en vallen ze sneller op de grond. 
 
Wetenschappers hebben een verband vastgesteld tussen perioden met extreme droogte en de piek in ziekenhuis-
opnames. Ook bij griep wordt jaarlijks deze link gelegd.  
 
 

Het belang van een correcte luchtvochtigheidsgraad in de strijd tegen 
de verspreiding van virussen. 

Bronvermelding: 
 
'Luchtvochtigheid in huis omhoog tegen verspreiding coronavirus' | RTL Nieuws  
 
Noodkreet wetenschappers: we maken het corona thuis te aangenaam en daar kunnen we iets aan doen | Coronavi-
rus | destentor.nl  
 
 

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5209707/luchtvochtigheid-coronavirus-tu-delft
https://www.destentor.nl/binnenland/noodkreet-wetenschappers-we-maken-het-corona-thuis-te-aangenaam-en-daar-kunnen-we-iets-aan-doen~aef7dbf1/
https://www.destentor.nl/binnenland/noodkreet-wetenschappers-we-maken-het-corona-thuis-te-aangenaam-en-daar-kunnen-we-iets-aan-doen~aef7dbf1/

