
Airfan HS600 luchtbevochtiger 
 
De Airfan Healthcare HS600 is een volautomatische luchtbevochtiger die geschikt is 
voor middelgrote tot grote ruimtes tot 300 m³. 
 

De ingebouwde hygrometer (luchtvochtigheidsmeter) zorgt dat de HS600 
automatisch zijn werk doet. U kunt de gewenste waarde instellen binnen een bereik 
van 40 tot 90 procent luchtvochtigheid. De Airfan HS600 houdt dit op een constant 
niveau. 
 

De volautomatische werking wordt mede mogelijk gemaakt door de ingebouwde 
vloedklep. Hierdoor kunt u de luchtbevochtiger direct aansluiten op een kraan. De 
Airfan HS600 vult zichzelf dan automatisch bij met water. 
 

Natuurlijk is het ook mogelijk om de HS600 handmatig met water te vullen. De tank 
is uitneembaar, maar kan ook van bovenaf worden bijgevuld. Het waterreservoir heeft 
een capaciteit van 24 liter. De Airfan HS600 schakelt zichzelf automatisch uit als het 
water is opgebruikt. 
 

De HS600 produceert een zeer fijne nevel. De minuscule waterdruppeltjes binden 
ronddwarrelende stofdeeltjes aan zich. De lucht die u inademt wordt hierdoor 
zuiverder. 
 

De Airfan HS600 luchtbevochtiger bevat antimicrobiële technologie met zilverionen, 
hetgeen zorgt voor een hygiënische waternevel. 
 

Praktisch: de bijgeleverde afstandsbediening maakt aansturing mogelijk vanuit uw 
luie stoel. 
 

Een andere handige feature is de nachtmodus. Het display wordt dan gedimd en de 
luchtbevochtiger blijft in bedrijf indien nodig. Daarnaast is de HS600 voorzien van 
een tijdschakelaar. Hiermee kunt u instellen dat de luchtbevochtiger zichzelf na een 
periode van één tot twaalf uur automatisch uitschakelt. 
 

Dankzij het strakke en onopvallende design kunt u de Airfan HS600 overal gebruiken. 
In uw woonomgeving, in uw serre of in uw kas. Dankzij de ingebouwde vier wielen 
laat de HS600 zich gemakkelijk verplaatsen. 
 

Belangrijke kenmerken van de Airfan HS600 luchtbevochtiger: 
• Verneveling: 2000 ml water per uur 



• Instelbaarheid luchtbevochtiging: 40 tot 90 procent relatieve luchtvochtigheid 
• Geschikt voor ruimtes met een volume tot 300 m3 
• Inhoud waterreservoir: 24 liter 
• Apparaat schakelt automatisch uit als water is opgebruikt 
• Anion functie voorkomt vervuiling van het water 
• Nachtmodus: het display wordt gedimd en de luchtbevochtiger blijft in bedrijf 

indien nodig 
• Groot LCD-display 
• Afstandsbediening 
• Voltage: 230 volt/50 hertz 
• Vermogen: 110 watt 
• Nettogewicht: 5,1 kg 
• Afmetingen: 362 x 206 x 550 mm 

 
 

 
Optioneel te gebruiken tekst: 
 

Voor een zo lang mogelijke levensduur van de Airfan HS600 luchtbevochtiger bevelen 
wij aan om gedestilleerd water te gebruiken. 
 

 


