
lichtrailbevestiging

wandbevestiging

desktop-voet

standaardmodule om het
toestel op voet, wand of

lichtrail te bevestigen.
Standaard op het basistoestel.

Er is een méérprijs voor de
bevestigingsoptie waarvoor u

kiest.

aansluiting
adaptor

of USB-kabel

De standaarduitvoering
van OY-3 is het desktop

standmodel.
Wandbevestiging en

lichtrailbevestiging
hebben een meerprijs

On/off-knop om toestel
manueel aan/uit te zetten.
Indicatorlicht .

Plug&play. De EO-flacon (tot
150ml !) wordt direkt op het
EasyFuzz-station
aangeschroefd. Hygiënisch én
zuiver.

Diffusie-opening.
De EasyFuzz-techniek is
rechtstreeks op de EO-flacon
aangesloten. Via deze opening
komt de microfijne nano-spray
uit het toestel
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Bioboxbvba De tools voor het toepassen van geurarchitectuur d.m.v.
diffusieapparatuur evolueert snel en verrassend applicatievriendelijk.
De onderdelen zijn sterk geëvolueerd naar betrouwbaarheid én
gebruiksvriendelijkheid. Deze devices maken tenvolle gebruik van
de technologie Bluetooth en APP-bediening via telefoon.

Het gebruiksgemak stimuleert het comfortgebied van de
aromatherapie aan de hand van 100% natuurlijke plantextracten
waarbij men direct de méérwaarde eigenschappen van de plant
ervaart.

6 unieke geursynergies (10ml/40ml)
• Munt + eucalyptus
• Bergamot + mandarijn
• Cinnamon + orange
• Ylang + citrus
• Lemongrass + sandelwood
• Lemon + eucalyptus

OPBESTELLING • SURCOMMANDE

OY-3 Bluetooth Aroma Diffuser
Afmetingen :

261mm B x 101mm H x 127mm D
12 V en vermogen van 1,1 W

Geluid : < 35 dba
Capaciteit EO: 130ml

Gewicht : 0,6 kg
Oppervlakte : 100 à 200 m3

Dit toestel heeft een prachtig design en
is zéér sterk in zijn functie van

geurarchitectuur. Fluisterstil worden de
essentiële oliën verneveld, zuinig,

tijdgestuurd en in sterkte aangestuurd.
Aangestuurd op Bluetooth via de app
op de telefoon. On/off voor zolang en

zoveel... diffusie op z'n allerbest !

Het toepassen van essentiële olie heeft - naast het heerlijke
aroma - steeds een antibacteriële werking op de

omgevingslucht. Naar een rapport van de World Health
Organization (WHO) zullen antibiotica op heel wat bacteriën

geen impact meer hebben. Een diffusie van 15 minuten is
voldoende om een geurtoon te creëren én de omgevingslucht

enkele uren zuiver te houden.
Het toestel niet activeren in aanwezigheid van kinderen jonger

dan 3 jaar of een zwangere vrouw. Het gebruik van bv
Eucalyptus radiata in de kinderkamer kan tot 30 min. vóór het

kindje komt slapen.


