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Date tehnice 

VENTA LW25 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizare/ funcționare  

Util pentru Umidificator Venta indicat pentru spații de până la 40 mp 

Avantaje practice 

Tehnologia evaporării la rece 

Sistem de discuri rotative ce folosește apa pentru filtrarea aerului. 

Sistem este foarte igienic și economic fără filtre de pânză 

Ușurință și simplitate în utilizare 

Concepute să funcționeze 10 ani fără întrerupere 

Este un aparat 3 în 1: umidifică, purifică și odorizează aerul. 

Garantează stabilitatea nivelului de umiditate relativă între 45-55%  

Purifică aerul poluat: absoarbe praful, fumul de țigară, polenul, mirosurile neplăcute. 

Asigură protecția obiectelor de artă și a mobilierului 

Economic - consum de energie electrică foarte scăzut și nu are filtre 

Silențios. 

Întreținerea aparatelor de umidificare și purificare Venta 

La fiecare două săptămâni: se golește de apa din carcasa inferioară, se clătește, se reumple cu apă 
și se adaugă Aditivul Venta de Tratare a Apei, menit să distrugă bacteriile și să prevină depunerile de 
calcar și calciu. 

De două ori pe an: se face curățarea în profunzime a aparatului prin adăugarea în apă a Soluției de 

Curățat Venta. 

Oricând pentru odorizarea încăperii: se adaugă în apă Uleiuri esențiale Venta disponibile în mai 
multe arome: mentă, portocală, scorțișoară, vanilie. Folosirea uleiurilor este opțională. 
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* Datele tehnice pot suferi modificări în timp, conform specificațiilor tehnice primite de la producător 

Detalii tehnice*  

Capacitate de umidificare 40 m² /100 m³ 

Capacitate de purificare 20 m² 

Suprafața de acoperire a discului 2,1 m² 

Aerul circulat 3,5 m³/min. 

Viteze 3 trepte 

Nivelul sunetului 25/ 37/ 42 dBA  

Consum 3/ 5/ 8 W 

Culoare Culoare Alb, Negru 

Capacitatea rezervorului 7 litri 

Dimensiuni (L)x (l)x (h) cm 35 x 35 x 40 cm 

Greutate 5 kg 

Garanție 2 ani 


