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.

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.

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

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.

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.
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Ja
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Inhoud verpakking

Diffuser, Afstandbediening, Maatbeker,
Stekker, Handleiding

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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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Capaciteit
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Easy-push button
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Verneveling

35 – 40 m²
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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

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.

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.

Materiaal

Polypropylene (anti-corrosie

Auto-stop functie
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Houtkleurig – Dark Wood

Low-noise functie
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Capaciteit
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Easy-push button
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Verneveling

35 – 40 m²

Afstandbediening
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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

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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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