
190 m3/h 

Hybrydowy nawilżacz 
ewaporacyjny i oczyszczacz 

powietrza 3w1 BONECO  H700

BONECO H700 to nawilżacz powietrza z oczyszczaczem, który pozwala na wybór funkcji oczyszczania 
i/lub nawilżania. Doskonała skuteczność oczyszczania powietrza dzięki połączeniu systemu filtrów 
HYBRID i filtrujących właściwości wody. Zużycie energii to zaledwie 30W przy pełnej mocy. 
Szwajcarska technologia oraz wysokiej jakości komponenty zapewniają długą żywotność urządzenia. 
Urządzenie zapewnia powietrze o jakości, która zadowoli nawet najbardziej wymagających. Oprócz 
oczyszczania ma również funkcję nawilżania. Inteligentne sterowanie redukuje do minimum odgłosy 
eksploatacji, dzięki czemu nawilżacza BONECO H700 można używać nawet w sypialni lub w pokoju 
dziecięcym.
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Max. 
150 m²

25 dB

10,4 kg

1010 ml/h

30 W

SKU: 50911 Kod EAN: 7611408026313
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BONECO H700 jest wyposażone w system 
HYBRID umożliwiający jednoczesne oczyszczanie 
i nawilżanie powietrza. System filtrów węglowych, 
wysokowydajnych filtrów HEPA oraz mat 
ewaporacyjnych sprawia, że powietrze w 
pomieszczeniu, w którym działa BONECO H700 
jest nawilżone i oczyszczone.
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Hybrydowy nawilżacz ewaporacyjny i oczyszczacz powietrza 
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Specyfikacja ogólna
SKU: 50911

EAN: 7611408026313

Marka: BONECO

Kolor: Biały 

Przeznaczenie: Dom, sypialnia, biuro, gabinet masażu, pokój dziecięcy, 

Wymiary (mm): 347 x 448 x 490

Waga: 10,4 kg

Gwarancja (m-ce): 24

Certyfikaty: CE,

Dane techniczne
Powierzchnia pomieszczenia (m2): Max. 150

Zużycie energii/Moc (W): 30

Głośność pracy (dB): 25-47

Maksymalna prędkość oczyszczania powietrza ( m3/h): 190

Czujnik smogowy (PM2,5): Tak

Wskaźnik jakości powietrza: Tak 

Pojemność zbiornika (l): 10

Zdolność nawilżania (ml/h): 1010

Wskaźnik poziomu nawilżenia powietrza: Tak 

Wyświetlacz: Tak 

Sterowanie: Manualne, poprzez aplikację

Blokada przed dziećmi: Tak 

Tryb nocny: Tak 

Tryb baby: Tak 

Tryb auto: Tak 

Poziom mocy wentylatora: 7

Filtr: Tak, filtr z wykorzystaniem węgla aktywnego oraz 
wysokowydajnego filtra HEPA, mata ewaporacyjna

Higrostat: Tak 

Higrometr: Tak 

Timer: Tak 

Pilot: Nie 

Dyfuzja olejków eterycznych: Tak 

Wskaźnik zmiany filtra: Tak

Wyjmowany zbiornik: Tak 

W zestawie: Instrukcja obsługi, zestaw filtrów, karta gwarancyjna,Proszek
do czyszczenia i odkamieniania
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