A BONECO legújabb, innovatív légtisztítója. A 2015. évi modell a fejlett technikai
követelményeknek is megfelel, okos telefonról is vezérelhető légtisztító, hatékony
HEPA szűrős légtisztító.
A BONECO P500 modern légtisztító nemcsak formája és érintő kijelzője miatt is megfelel a mai
kor technikai követelményeinek, ám a hatékony légtisztítás is egyéni igényekre szabható.
Milyen szűrővel rendelkezik a BONECO P500 légtisztító?
Allergiások számára kifejlesztett HEPA szűrő az ALLERGY néven kerül forgalomba.
Ezt a szűrőt használhatják a légúti allergiában szenvedők éppúgy, mint akik csak pusztán tisztább
levegőre vágynak, a légszennyezettséget szeretnék mérsékelni lakásukban, irodájukban.
A BABY légszűrő speciálisan babák, kisgyerekek számára lett kifejlesztve, gyerekszoba
légtisztítása esetén a légtisztítóba a BABY szűrő elhelyezését ajánljuk.
A SMOG szűrő a szagok megszűrésére szolgál, a HEPA szűrő aktív szénszűrővel történő
kombinációja a dohányosok számára ideális, mivel nemcsak a levegő szennyezettségétől tisztítja
meg a levegőt, hanem a dohányfüstöt is megköti.
Dohányosoknak a SMOG szűrőt ajánljuk.
Az innovatív légtisztító jól alkalmazkodik különböző élethelyzetekhez is
Éjszakai üzemeltetéshez a SLEEP MODE – csendes, éjszakai üzemet biztosít
POWER MODE az extra gyors légtisztítást segíti
AUTO MODE a légszennyezettségnek megfelelő automatikus működést biztosítja
Fejlett Higtech légtisztító
A BONECO új légtisztítójában a modern forma hatékony technológia tartalmat takar és igazán
felhasználóbarát.
A hatékony légtisztítást az érintő kijelzős panelről éppúgy, mint távirányítóról tudja vezérelni.
Az érintőképernyőn tájékoztatást kap az aktuális légszennyezettségről.
Okos telefonról vezérelhető légtisztító
A BONECO P500 légtisztító készüléket infrás okos telefonról is tudja vezérelni (pl. Iphone, LG)
Svájci légtisztító
A BONECO készülékek gyártója Európa vezető párásító-és légtisztító gyára Svájci székhelyű.
Svájcban, EU-ban és Ázsiában készülnek a svájci tervezésű légtisztító és párásító berendezések.
Bonair garancia
1+ 2 év garanciát biztosít a BONECO légtisztító készülékekre a magyar importőr, a Bonair BG Kft.
Technikai adatok
Hálózat: 220-240 V / 50 Hz
Teljesítményfelvétel: 30 W
Légtisztítási teljesítmény: 280 m3/h CADR
Max. helyiségméret: 28 m2 / 80 m3
Max légszállítás: 300 m3/h
Méretek: 450 x 224 x 642 mm
Üres súly: 8,2 kg
Üzemi zaj: 25-60 dB (A)
Tartozék: HEPA szűrő, távirányító

