L2000

Product Parameters
Naam: Aromen

Energievoorziening: netspanning

GreenSpace Diffuser

Installatie: Vrijstaand

Serie: L serie

Gemiddeld verbruik van 1000ml etherische

Model: L2000

olie: 5 weken

Kleur: Grijs

Bevestiging aan de muur
Vrijstaand

Model

Afmetingen
(mm)

Bereik
(m3)

Inhoud
(ml)

Gewicht
(kg)

Nominale Spanning

L2000

221 × 166 × 638

2000

880

6.1

DC12V2A

Vooraanzicht

Achteraanzicht

VERNEVELAAR

EENVOUDIG
EN MODERN
ONTWERP

DISPLAY
NETSPANNING

Details eigen aan dit toestel

De
vernevelaar
bevindt zich
bovenaan
het toestel
NANOTECHNOLOGIE
DIFFUSIE

De vernevelaar is
aangesloten aan
de etherische olie
container

Display met
duidelijk overzicht
van de instellingen

Duiding display

STERKTE INDICATOR
BLUETOOTH CONNECTIE
INDICATOR
Rood = niet verbonden
Blauw = Verbonden

BLUETOOTH CONNECTIE KNOP
Druk deze knop gedurende 3 seconden
in om te resetten.

Hoe de etherische olie container vervangen?

1
STAP 1
Verwijder het bovenste
gedeelte van het toestel

2
STAP 2

3
STAP 3

Draai de fles etherische olie

Druk met beide handen op

met de wijzers van de klok

de aluminiumplaat bovenop

mee los van de vernevelaar

het apparaat.Wanneer u

en vervang deze

een klik hoort is het toestel
vergrendeld.



Android



iOS

Beheer op eenvoudige wijze
alle L2000 diffusers via jouw
smartphone of tablet met de
Smart Scent app.

Wie zijn wij?
Aromen is een jong en dynamisch
Belgisch bedrijf. De afgelopen acht jaar
hebben we kunnen groeien dankzij de
gedrevenheid van ons ganse team.
We delen allemaal dezelfde passie
en enthousiasme voor welzijn.
Aromen is opgericht door Martijn
Vanhoorelbeke en Jurgen De Meester,
in samenwerking met Dr. Stephen
Lewis.
Martijn is gediplomeerd herborist,
Jurgen is landbouwkundig en
biotechnologisch ingenieur,
en Dr. Stephen Lewis is arts
gespecialiseerd in preventieve en
immuniteitstherapieën.
Hun expertise en passie voor de natuur
en de wetenschap drijven hen aan om
verschillende modellen te ontwikkelen
die het welzijn ondersteunen door
middel van aromatherapie en deze
gemakkelijk te integreren in het
dagelijkse leven.
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