
BONECO U200 – Máy tạo ẩm Thụy Sĩ

“Người bạn không thể thiếu khi dùng điều hòa”



* Nhập khẩu từ Thụy Sĩ
* Công nghệ Ultrasonic (sóng siêu âm) 
* Sử dụng vào mùa hè – thu đông
* Phòng khách, phòng ngủ
* Bộ lọc nước sạch: Carbon + Ion Bạc

* Dung tích nước: 3,5 lít
* Diện tích phòng: <=50m2
* Công suất tạo ẩm: 300g/h
* Trọng lượng: 1,8kg
*  Vật liệu cao cấp: Titanium + Nhựa ABS



Thiết kế quai cầm tiện lợi - Dễ dàng tháo lắp



Dễ dàng vệ sinh máy (kèm theo chổi)



Dễ dàng kết nối nguồn điện + Công tắc ON/OFF



Giải thưởng thiết kế quốc tế

Red Dot Design



Sử dụng các thành phần vật liệu cao cấp như 
Titanium,bạc, giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm, 
đảm bảo hoạt động bền bỉ > 5 năm

Trên 60 năm dẫn đầu thị trường, BONECO tập trung
vào giải pháp không khí sạch giúp nâng tầm chất
lượng cuộc sống của khách hàng



Tạo độ ẩm lý tưởng tốt cho

ĐƯỜNG HÔ HẤP



“Người bạn không thể thiếu khi

sử dụng điều hòa”



Công nghệ Ultrasonic – Sóng siêu âm
Hơi sương siêu mịn tốt cho hệ hô hấp (kích thước nano)

Không đọng nước, gây hại cho đồ đạc trong gia đình



Khay chứa tinh dầu thơm giúp thư giãn



Trái tim của BONECO U200 là bộ lọc nước giúp
tạo hơi ẩm sạch tinh khiết có lợi cho sức khỏe

Cục lọc Carbon
Giúp khử tạp chất, mùi hôi

Thanh Ion Bạc
Giúp khử khuẩn, virus



Núm điều chỉnh mức tạo ẩm + 
đèn nước



TRỌN BỘ BONECO U200



ỨNG DỤNG QUẢN LÝ THÔNG MINH



BẢO HÀNH 2 NĂM

BẢO TRÌ TRỌN ĐỜI

ĐỔI TRẢ 30 NGÀY

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC

CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TOÀN DIỆN



www.boneco.vn – 0964.106.886

SHOWROOM HÀ NỘI SHOWROOM HỒ CHÍ MINH


