
Vienna HSW100

Luftfuktare 
Vienna HSW100

Vienna HSW100 - Svenstillverkad luftfuktare! 
Under vintern värmer vi våra bostäder och 
arbetsplatser betydligt mer än under resten 
av året, då blir luften ofrivilligt torrare av 
uppvärmningen. Genom att kontinuerligt 
använda en luftfuktare kan det lindra symtom 
såsom hösnuva, en kroniskt rinnande näsa, 
astma, torr hals och problem med täppt näsa.

Woods Wien HSW100 är byggd i Sverige i 

galvaniserat stål. Detta garanterar produktens 
långa livslängd även i tuffa miljöer. Metall 
är också mycket hygienisk och lätt att 
rengöra mot skador på textilier, trä, möbler, 
musikinstrument etc. 
 

 
24L/24H Water full

indicator
Upp till 
210m²

Made in 
Sweden

MADE IN SWEDEN woods.se



Teknisk specifikation            

 
Mått  LxHxB (mm)  558x416x304
Tank volym (l)         9,3
Luftfuktarkapacitet (l/h)  >1
Fläkt effekt (W)  4-20
Ställbara fötter  Yes
Steglös fläkthastighet  Yes
Vattenindikator  Yes

Så här fungerar den
Wood’s Vienna HSW100 är en enhet som producerar osynlig kall vattenånga 
för att öka fuktnivån i luften(fuktighet). Enheten är utrustad med en vatten-
nivåsensor för att se till att du vet när det finns tillräckligt med vatten för att 
enheten ska fungera. Den torra luften sugs in i enheten runt sidan och luftfuk-
tarens baksida. Den torra luften passerar genom det våta filtret och fukt sprids 
i rummet. Mineraler och andra föroreningar kommer att fastna i filtret. Ren och 
osynlig ånga släpps i hela rummet med hjälp av en kraftfull men tyst fläkt. Den 
kalla dimman sprids lätt i luften.
Wood’s luftfuktare har otroligt låg energiförbrukning i kombination med en 
mycket låg ljudnivå. Vienna HSW100 kan användas 24/7 året runt och kom-
mer fortfarande inte att konsumera mer än 26 kWh under hela året. Det är fyra 
gånger mindre än en lågerngi lampa som används på samma sätt.

Vart ska den användas
Oavsett var du behöver ett bekvämt inomhusklimat eller för att skydda dina 
interiörer (inventarier, textilier, musikinstrument) kommer VIENNA att passa 
dina behov! Vienna HSW100 kan installeras var som helst i huset. Dess låga 
ljudnivå gör att den med fördel kan användas i sovrummet. Vienna HSW100 
har stor kapacitet vilket gör den idealisk för museer, kontor, bibliotek, butiker, 
musikaffärer etc.

Antibakteriellt filter 
Filtret är tillverkat av bikakepapper och är ett antibakteriellt filter. Det är 
både säkert för hälsan och miljövänligt.

Garanti
Wood’s ger så mycket som upp till  6 års garanti när du registrerar din 
Wood’s luftfuktare och byter filter regelbundet, en gång per år så får du Var 
noga med att behålla alla kvitton, även för filtret. Läs mer på 
warrany-woods.com
 

Miljövänlig
Luftfuktare

Fukta ditt hem för ett hälsosamt liv

Energieffektiv

Minskar risken för torr hud

Tyst - kan användas var som helst i 
huset eller kontoret

Hög prestanda

Levererar upp till 24 liter vatten per 
dag

MADE IN SWEDEN woods.se


