
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Een heerlijke Aroma in huis, daar kunnen kinderen ook van genieten. De ervaring 

word nog leuker met de speelse Koala Aroma Diffuser voor de kinderkamer of 

babykamer. Urenlang genieten van een heerlijke geur. 

Aroma diffuser en nachtlampje voor baby en kind 

Je kunt de leuke Koala snachts gewoon gebruiken als nachtlampje door enkel de 

LED licht aan te zetten. Het meest heerlijke is om de geur te laten verspreiden 

voordat de kleine naar bed gaat zodat hij of zij heerlijk rustig in slaap valt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Capaciteit 200ml  Low-noise functie Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Easy-push button Ja 

Afmeting 13 x 15 x 13 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, USB-Kabel  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, USB-Kabel, Handleiding 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of slaapkamer!    

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.    

 Warm wit licht als nachtlamp    

 Stroom met USB-kabel (bijgeleverd)    

 Eenvoudig te reinigen.    

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Life Pro bent u verzekerd van een heerlijke ontspannende 

geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma Diffuser Life Pro is met 

zijn strakke design en LED verlichting een echte aanwinst voor uw interieur. U bent 

u verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Life Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Life Pro ook nare geurtjes waardoor u 

altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van je 

lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 3 timer 

standen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Kleur Wit en Light Wood  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 250ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Ultrasonic technologie Ja 

Afmeting 15 x 9 x 15 cm  BPA-vrij Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  Inhoud verpakking Diffuser, Maatbeker, Stekker,  

Certificaten CE & RoHS   Handleiding 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.    

     



 

Met de Aroma Diffuser Lotus Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Lotus Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte aanwinst 

voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (350ml) bent u verzekerd dat u 

geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen van uw favoriete 

etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Lotus Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Lotus Pro ook nare geurtjes waardoor u 

altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van je 

lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Kleur Houtkleurig – Light Wood  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 350ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 17 x 17 x 16 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 550 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Lotus Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Lotus Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte aanwinst 

voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (350ml) bent u verzekerd dat u 

geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen van uw favoriete 

etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Lotus Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Lotus Pro ook nare geurtjes waardoor u 

altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van je 

lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Kleur Houtkleurig – Dark Wood  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 350ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 17 x 17 x 16 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 550 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Essential Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Essential Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte 

aanwinst voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (550ml) bent u 

verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Essential Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Essential Pro ook nare geurtjes waardoor 

u altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van je 

lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Kleur Houtkleurig – White Wood  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 550ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 17 x 17 x 16 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 550 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Essential Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Essential Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte 

aanwinst voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (550ml) bent u 

verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Essential Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Essential Pro ook nare geurtjes waardoor 

u altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van je 

lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Kleur Houtkleurig – Light Wood  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 550ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 17 x 17 x 16 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 550 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Essential Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Essential Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte 

aanwinst voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (550ml) bent u 

verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Essential Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Essential Pro ook nare geurtjes waardoor 

u altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van je 

lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Kleur Houtkleurig – Light Wood  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 550ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 17 x 17 x 16 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 550 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Vitality Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Vitality Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte 

aanwinst voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (550ml) bent u 

verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Vitality Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Vitality Pro ook nare geurtjes waardoor u 

altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van je 

lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Kleur Houtkleurig – Light Wood  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 550ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 17 x 17 x 23 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 550 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Vitality Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Vitality Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte 

aanwinst voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (550ml) bent u 

verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Vitality Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Vitality Pro ook nare geurtjes waardoor u 

altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van je 

lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Kleur Houtkleurig – Light Wood  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 550ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 17 x 17 x 23 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 550 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Happiness Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Happiness Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte 

aanwinst voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (500ml) bent u 

verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Happiness Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Happiness Pro ook nare geurtjes 

waardoor u altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van 

je lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Kleur Houtkleurig – Light Wood  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 500ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 17 x 17 x 25 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 500 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

  

Met de Aroma Diffuser Happiness Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Happiness Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte 

aanwinst voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (500ml) bent u 

verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Happiness Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Happiness Pro ook nare geurtjes 

waardoor u altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van 

je lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Kleur Houtkleurig – Dark Wood  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 500ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 17 x 17 x 25 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 500 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Sun Shine Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Sun Shine Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte 

aanwinst voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (550ml) bent u 

verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Sun Shine Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Sun Shine Pro ook nare geurtjes 

waardoor u altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één 

van je lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 

timer standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Kleur Houtkleurig – Light Wood  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 550ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 17 x 17 x 23 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 550 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Sun Shine Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Sun Shine Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte 

aanwinst voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (550ml) bent u 

verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Aroma Diffuser Sun Shine Pro maakt gebruik van fluisterstille 

ultrasone technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper 

opmerkt. Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Sun Shine Pro ook nare geurtjes 

waardoor u altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van 

je lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Kleur Houtkleurig – Light Wood  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 550ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 17 x 17 x 23 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 550 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

 Met de Aroma Diffuser Zen Pro bent u verzekerd van een heerlijke ontspannende 

geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma Diffuser Zen Pro is met 

zijn strakke design en LED verlichting een echte aanwinst voor uw interieur. Door 

zijn extra grote reservoir (550ml) bent u verzekerd dat u geniet van de 

ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen van uw favoriete etherische oliën 

en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Zen Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Zen Pro ook nare geurtjes waardoor u 

altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van je 

lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Kleur Houtkleurig – Light Wood  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 550ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 17 x 17 x 23 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 550 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Zen Pro bent u verzekerd van een heerlijke ontspannende 

geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma Diffuser Zen Pro is met 

zijn strakke design en LED verlichting een echte aanwinst voor uw interieur. Door 

zijn extra grote reservoir (550ml) bent u verzekerd dat u geniet van de 

ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen van uw favoriete etherische oliën 

en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Zen Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Zen Pro ook nare geurtjes waardoor u 

altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van je 

lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Kleur Houtkleurig – Dark Wood  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 550ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 17 x 17 x 23 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 550 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Essential Pro - Deluxe bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Lotus Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte aanwinst 

voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (550ml) bent u verzekerd dat u 

geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen van uw favoriete 

etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Essential Pro - Deluxe maakt gebruik van fluisterstille 

ultrasone technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper 

opmerkt. Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Lotus Pro ook nare geurtjes 

waardoor u altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van 

je lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Kleur Licht Houtkleurig – barsteffect  -  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 550ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 16,5 x 15 x 16 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 550 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Essential Pro - Deluxe bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Lotus Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte aanwinst 

voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (550ml) bent u verzekerd dat u 

geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen van uw favoriete 

etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Essential Pro - Deluxe maakt gebruik van fluisterstille 

ultrasone technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper 

opmerkt. Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Essential Pro - Deluxe ook nare 

geurtjes waardoor u altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig 

één van je lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 

4 timer standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Polypropylene (anti-corrosie  Auto-stop functie Ja 

Kleur Donker Houtkleurig – barsteffect  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 550ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 16,5 x 15 x 16 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 550 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Relax Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Relax Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte aanwinst 

voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (240ml) bent u verzekerd dat u 

geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen van uw favoriete 

etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Relax Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Relax Pro ook nare geurtjes waardoor u 

altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van je 

lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal ABS, PP  Auto-stop functie Ja 

Kleur Wit  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 240ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 25 - 35 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 21 x 81 x 13,5 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 240 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Relax Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Relax Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte aanwinst 

voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (240ml) bent u verzekerd dat u 

geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen van uw favoriete 

etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Relax Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Relax Pro ook nare geurtjes waardoor u 

altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van je 

lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal ABS, PP  Auto-stop functie Ja 

Kleur Zwart  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 240ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 25 – 35 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 21 x 81 x 13,5 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 240 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Inner Peache Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Inner Peache Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte 

aanwinst voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (550ml) bent u 

verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Inner Peache Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Inner Peache Pro ook nare geurtjes 

waardoor u altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van 

je lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Keramiek, PP  Auto-stop functie Ja 

Kleur Wit  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 100 ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 25 - 35 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 17 x 9 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening,  

    Stekker, Handleiding 

 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 100 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Inner Peache Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Inner Peache Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte 

aanwinst voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (100ml) bent u 

verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Inner Peache Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Inner Peache Pro ook nare geurtjes 

waardoor u altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van 

je lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Keramiek, PP  Auto-stop functie Ja 

Kleur Grijs  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 100 ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 17 x 9 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening,  

    Stekker, Handleiding 

 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 100 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Inner Peache Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Inner Peache Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte 

aanwinst voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (100ml) bent u 

verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Inner Peache Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Inner Peache Pro ook nare geurtjes 

waardoor u altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van 

je lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal Keramiek, PP  Auto-stop functie Ja 

Kleur Zwart  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 100 ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 25 - 35 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 17 x 9 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening,  

    Stekker, Handleiding 

 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 100 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Lovely Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Lovely Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte 

aanwinst voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (1.000ml) bent u 

verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Lovely Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Lovely Pro ook nare geurtjes waardoor u 

altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van je 

lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

Materiaal ABS, PP  Auto-stop functie Ja 

Kleur Houtkleurig – Light Wood  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 1.000ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 22,5 x 12,5 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 1.000 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

  

Met de Aroma Diffuser Lovely Pro bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Lovely Pro is met zijn strakke design en LED verlichting een echte 

aanwinst voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (1.000ml) bent u 

verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Lovely Pro maakt gebruik van fluisterstille ultrasone 

technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper opmerkt. 

Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Lovely Pro ook nare geurtjes waardoor u 

altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig één van je 

lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 4 timer 

standen met de handige afstandbediening.  

 

 

 

 

 

 

Materiaal ABS, PP  Auto-stop functie Ja 

Kleur Houtkleurig – Dark Wood  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 1.000ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 22,5 x 12,5 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 500 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Harmony Pro - Deluxe bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Harmony Pro - Deluxe is met zijn strakke design en LED verlichting een 

echte aanwinst voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (550ml) bent u 

verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Harmony Pro - Deluxe maakt gebruik van fluisterstille 

ultrasone technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper 

opmerkt. Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Harmony Pro - Deluxe ook nare 

geurtjes waardoor u altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig 

één van je lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 

4 timer standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

Materiaal ABS, PP  Auto-stop functie Ja 

Kleur 
Licht hout basis, barst 

bovenzijde 
 Low-noise functie Ja 

Capaciteit 550ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 24 x 17 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 550 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    



 

Met de Aroma Diffuser Harmony Pro - Deluxe bent u verzekerd van een heerlijke 

ontspannende geur in huis met een optimale luchtvochtigheid. De Aroma 

Diffuser Harmony Pro - Deluxe is met zijn strakke design en LED verlichting een 

echte aanwinst voor uw interieur. Door zijn extra grote reservoir (550ml) bent u 

verzekerd dat u geniet van de ontspanning, rustgevendheid, de eigenschappen 

van uw favoriete etherische oliën en aroma’s in grote en kleine ruimtes. 

De Aroma Diffuser Harmony Pro - Deluxe maakt gebruik van fluisterstille 

ultrasone technologie waardoor deze diffuser zo stil werkt dat u het amper 

opmerkt. Bovendien maskeert de Aroma Diffuser Harmony Pro - Deluxe ook nare 

geurtjes waardoor u altijd een lekkere, frisse geur in huis heeft. En stel eenvoudig 

één van je lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect of kies een van de 

4 timer standen met de handige afstandbediening. 

 

 

 

 

 

 

Materiaal ABS, PP  Auto-stop functie Ja 

Kleur Donker hout basis, barst bovenzijde  Low-noise functie Ja 

Capaciteit 550ml  Easy-push button Ja 

Verneveling 35 – 40 m²  Afstandbediening Ja 

Afmeting 24 x 17 cm  Ultrasonic technologie Ja 

Vermogen 12W, 24V stekker  BPA-vrij Ja 

Certificaten CE & RoHS  Inhoud verpakking Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,  

    Stekker, Handleiding 

 Altijd een heerlijke geur in huis of kantoor!   Een zeer handige afstandbediening. 

 Ontspannend, rustgevend en helende eigenschappen.   Kies met slechts één knop uw tijdsmodus (1u/3u/6u/continu) 

 Maskeert nare geurtjes, zorgt voor een lekkere, frisse geur.   Extra groot reservoir 550 ml voor urenlang zorgeloos genieten. 

 Verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt lucht bacteriën.   Automatische uitschakeling wanneer het reservoir leeg is. 

 Biedt vocht in huis voor droge hoest en droge huid.   7 rustgevende LED kleuren die aansluiten op uw stemming. 

 Superstil met de fluisterstille ultrasone technologie.    


