
− Luchtwasser 

− Bevochtigt en wast de lucht  

− Zeer energiezuinig en zeer stil  

− UNIEK: DAST-technologie* voor de hoogst mogelijke efficiëntie 

− Gebruiksvriendelijke bediening:  

• Aan/uit 

• Handmatig:  5 snelheden 

• Auto mode: Het toestel past zijn snelheid automatisch aan de actuele luchtvochtigheid aan.  

• Ionisatiefunctie 

• Timer: 2-4-8 uur 

• Nachtmodus: Alle LED lichten uit  

− Praktisch vulsysteem bovenaan 

− Onderhoudsvriendelijk:  

• Afneembaar rooster met 1 schroef  

• Behuizing is vaatwasserbestendig 
− Luchtvochtigheidsindicator 

• Rood = leeg waterreservoir 

• Oranje = luchtvochtigheid niet OK 

• Groen = luchtvochtigheid OK 

− Waterniveau indicator 

− Auto Shut Off bij leeg waterreservoir 

− Parfumreservoir 

*DAST: Direct Air Stream Technology  

Dankzij deze gepatenteerde technologie vloeit de actieve luchtstroom rechtstreeks naar de antibacteriële filtermat, 
waardoor dit apparaat een luchtbevochtigingscapaciteit bereikt die 30% hoger ligt en dit met 30% minder energie.  
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Luchtwasser 

Lente: de bomen krijgen terug blaadjes, de bloemetjes komen uit, de bijtjes zoemen vrolijk rond… Geweldig! Tenzij 
je natuurlijk last hebt van allergieën, zoals hooikoorts. Dan is deze periode hels. En niet alleen buiten, ook binnen 
draagt de lucht heel wat pollen en andere allergenen. De luchtwasser haalt niet alleen de allergenen en het stof uit de 
lucht, maar bevochtigt ook de lucht, waardoor je neus niet meer zo gaat lopen, je ogen niet meer zo gaan prikken… 
Kortom, de luchtwasser zorgt dat je je beter gaat voelen!  Bovendien bereikt het toestel 30% meer luchtbevochti-
gingscapaciteit met 30% minder energie dankzij de gepatenteerde DAST- technologie.  

Antares 
 
• 3,7-10 Watt 
• 60 m²/ 150 m³ 
• 460 ml/h 
• 6 L 
• 28 dB 
• 37,2x21,8x33,1 cm 
• 2,8 kg 

ANTARES 
 
Artikelnummer 
118055 
 
EAN Code 
7640115593184  

Unieke productvoordelen 

 



Technische details 

− DAST-technologie  

− Met Clean Cube (ref. 118021)  

− Geluid: 28 dB 

− Debiet: 460 ml/u 

− Vermogen: 3,7-10 Watt  

− Opp.: 60 m2 / 150 m3  

− Inhoud: 6 L 

− Kleur: wit 
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• 3,7-10 Watt 
• 60 m²/ 150 m³ 
• 460 ml/u 
• 6 L 
• 28 dB 
• 37,2x21,8x33,1 cm 
• 2,8 kg 

Luchtwasser 

Accessoires 

Filter 
118057 

Clean Cube 
118021 

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/

