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Het leven biedt elke dag nieuwe uitdagingen. Daar denkt u uiteraard over na. Wat gebeurt er op dit moment? 

Hier, morgen en overmorgen. En u wilt voor uw familie en uzelf natuurlijk de beste omstandigheden creëren 

voor een ontspannen begin van de dag. De Venta App Control Luchtreiniger kan u daarbij geweldig helpen.

Met zijn unieke Nelior-filtertechnologie kan hij zorgen voor een kamerlucht die bijna volledig deeltjesvrij is en 

in uw huis een natuurlijke comfortzones scheppen, waarin vooral mensen met allergieën en gevoelige lucht-

wegen zich bijzonder thuis voelen.

GOED SL APEN EN DE DAG ONTSPANNEN STARTEN.
ONTDEK DE APP CONTROL LUCHTREINIGER

JE GOED VOELEN,
ZONDER COMPROMISSEN



GEPATENTEERDE
FILTERTECHNOLOGIE
De kwaliteit van de binnenlucht is enorm belangrijk voor uw welzijn. Daarom hebben we een krachtige en 

extreem stille luchtreiniger ontwikkeld, die met vier filters uitstekende resultaten biedt. Zo creëert u in uw 

huis comfortabele, allergeenvrije kamers, of hoeft u zich op uw werkplek geen zorgen te maken over schone 

binnenlucht. En dit allemaal, zonder dat er ozon vrijkomt.

Cleanroom-filterkwaliteit

De Venta allergie-, virus- en fijnstoffilters, met gepatenteerde Nelior- 

Technologie, filteren - door hun zeer hoge mechanische sterkte 

– op uitstekende wijze virussen (zoals het zwevende influenzavirus), 

bacteriën, schimmelsporen, huisstof, huisstofmijt, pollen en allerge-

nen, maar ook dierenharen en huidschilfers en zelfs gezondheids-

bedreigend fijnstof (PM1) uit de kamerlucht – en dat tot maximaal 

99,95 % van de deeltjes, tot een grootte van 0,07 micron.

Hoogste reinigings efficiëntie

Twee Venta grove stoffilters (uitwasbaar) en twee Venta allergie, 

virus- en fijnstoffilters met Nelior-technologie, die door het Fraunhofer 

Instituut al in 2013 werden gekwalificeerd als een “innovatieve stap 

naar de cleanroom-toekomst”, garanderen de hele dag een zuivere bin-

nenlucht. Door zijn zeer gevoelige fijnstof-sensortechnologie reageert 

uw App Control Luchtreiniger in realtime, zelfstandig op te hoge con-

centraties verontreiniging en past zijn reinigingsprestaties hierop aan.

LUCHTREINIGER



Optioneel geurfilter

Beide Venta allergie-, virus- en fijnstoffilters kunnen optioneel 

worden uitgebreid met het Venta actief koolstoffilter. Actieve 

koolstoffilters filteren geuren en gassen uit de kamerlucht. 

Een extra element, dat niet alleen door enthousiaste koks en 

rokers op z’n waarde wordt geschat.



HET BESTE UIT  
TWEE WERELDEN
De App Control Hybride luchtreiniger met luchtbevochtiging combineert de buitengewone luchtzuivering van de 

App Control luchtreiniger met de als best erkende methode van luchtbevochtiging door koude verdamping. De 

zeer gevoelige sensortechnologie van de luchtreiniger bestuurt en regelt beide functies – luchtkwaliteit en voch-

tigheid - in automatische modus, tegelijkertijd en volledig onafhankelijk van elkaar. De App Control Hybride biedt 

daarmee een unieke functie, waardoor de best mogelijke luchtkwaliteit binnenshuis gegarandeerd wordt.

Unieke combinatie

De App Control Hybride beschikt als enig apparaat over intelligente 

meetsensoren voor luchtkwaliteit en luchtvochtigheid, zodat hij 

in de automatische modus een optimale binnenluchtkwaliteit kan 

garanderen. De intelligente deeltjessensor regelt de luchtzuivering 

en verhoogt, indien nodig, het vermogensniveau, ook als de ge-

wenste luchtvochtigheid al is bereikt. Omgekeerd stuurt de digitale 

hygrostaat, onafhankelijk van de zuiverheid van de binnenlucht, de 

vermogensniveaus aan om de juiste luchtvochtigheid te bereiken. 

Gepatenteerde technologie

De App Control Hybride verwijdert schadelijke stoffen direct uit de kamer-

lucht en leidt deze, via een Venta grove stoffilter, in de krachtige Venta 

allergie-, virus- en fijnstoffilter met gepatenteerde Nelior-technologie. Een 

volledig nieuwe 3D lamellenstapel, gemodelleerd naar natuurlijke voorbeel-

den, roteert in een waterbad en zorgt voor een optimale luchtbevochtiging. 

Tegelijkertijd zorgt onze Venta- hygiëneschijf voor een continue, hygiënische 

werking van uw App Control Hybride. De efficiënte combinatie van een 3D 

panelenstapel en een hygiëneschijf is uniek en gepatenteerd voor Venta.

LUCHTREINIGER MET LUCHTBEVOCHTIGING



40–60% optimale luchtvochtigheid Door verwarming wordt vocht aan 

de lucht in een kamer onttrokken. Maar ook op warme zomerdagen is de 

binnenlucht vaak te droog. Dat is niet goed voor ogen, slijmvliezen en de 

huid. De gevoeligheid voor allergieën of infecties neemt in droge lucht 

aantoonbaar toe.

De App Control Hybride ondersteunt het hele jaar door, op betrouwbare 

wijze, een gezonde luchtvochtigheid. Want alleen als deze de optimale 

40–60 % heeft, wordt een vermeerdering van bacteriën voorkomen. Om 

dit te bereiken, regelt de ingebouwde, digitale hygrostaat automatisch de 

vermogensniveaus, tot de ingestelde luchtvochtigheid wordt bereikt en 

houdt deze vervolgens constant.



1  75 m2  
2  45 m2  

3  95 m2  

Uw voordelen op een rij
 ● Grove stoffilter (uitwasbaar)
 ● Allergie-, virus- en fijnstoffilters voor de 

luchtzuivering tot deeltjes van 0,07 μm
 ● Actief koolstoffilter voor het verwijderen van 

geuren/gassen tot 0,0002 μm (optioneel)
 ● ECARF-keurmerk als allergievriendelijke 

luchtreiniger met meetbare luchtverbetering
 ● Natuurlijke vermindering van schadelijke 

stoffen in de lucht
 ● Intelligente deeltjessensor voor meting en 

controle van de luchtkwaliteit
 ● Interactief touchdisplay
 ● Aangenaam stille werking
 ● Afstandsbediening

Extra voordelen App Control Hybride
 ● Unieke technologie: combinatie van een intelligente deeltjessensor 

voor het meten en regelen van de luchtkwaliteit, met een digitale 

hygrostaat voor het meten en regelen van de relatieve vochtigheid
 ● Gezonde luchtvochtigheid voor een optimale 40–60 %
 ● Hygiënische koude verdamping zonder luchtbevochtigingsmatten 

of filters
 ● Te gebruiken met kraanwater, zonder chemische toevoegingen
 ● Luchtzuivering tot 10 μm deeltjes (bijv. huisstof, pollen)
 ● Natuurlijke vermindering van schadelijke stoffen in de lucht, bij een 

kamerluchtvochtigheid van 40–60 %
 ● Onderhoudsarme werking met speciale Venta-hygiënedisk
 ● Verplaatsingswielen

App Control Luchtreiniger LP60

Luchtreiniging voor ruimtes tot 75 m2.1

App Control Hybride Luchtreiniger met luchtbevochtiging LPH60

Luchtreiniging voor ruimtes tot 45 m2

Luchtbevochtiging voor ruimtes tot 95 m2. 

2
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VOLLEDIG ONTSPANNEN 
NAAR EEN ZUIVERE 
KAMERLUCHT

Aansturing met de Venta-app

Naast de bediening rechtstreeks op het apparaat of met een 

afstandsbediening, biedt de geïntegreerde Wifi/WLAN-module 

de mogelijkheid van aansturing met de Venta-app op uw 

smartphone (gratis voor Android of iOS). Op die manier kunt 

u de luchtgegevens van uw kamer altijd controleren en aan-

sturen – waar u zich op dat moment ook bevindt. Bovendien 

informeert de Venta-app u over de aankomende noodzakelij-

ke reiniging of vervanging van de hygiënedisk. 

Interactief touchdisplay

Op het duidelijke touchdisplay heeft u altijd 

in één keer overzicht over alles: temperatuur, 

luchtkwaliteit - weergegeven in 6 kleurgradaties 

- en luchtvochtigheid bij de App Control Hybride. 

De slaapmodus, met gedimde displayverlichting 

en fluisterstil vermogensniveau, de automati-

sche werking en het kinderslot kunnen geacti-

veerd worden met vingertip-bediening.

Luchtvochtigheid voor een  
optimale 40–60 % (LPH60)

Kamergrootte tot 75 m2 (LP60),
Kamergrootte tot 45 m2 (LPH60)

99,95 % luchtreiniging
tot stofdeeltjes van 0,07-μm

Natuurlijke reductie van  
schadelijke stoffen in de lucht  

tot 10µm (met een luchtvochtigheid  
in de kamer van 40–60 %)

Interactief touchdisplay

App-aansturing  
Wifi / WLAN



EEN MARKTLEIDER MET
ECHTE MERKWAARDEN
Venta Luftwäscher GmbH in Weingarten, Oberschwaben, is een van Europa’s toonaangevende fabrikanten van com-

binatie-apparaten zonder filters voor luchtbevochtiging en luchtzuivering voor gebruik binnenshuis (bron: GfK, Panel-

markt juli 2020). Onze producten behoren tot de best verkopende in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland.

HE T GEHEIM VAN ONS GROTE SUCCES:
DUIDELIJKE PRINCIPES, WA AROP U KUNT VERTROUWEN

De uitvinding om lucht in ruimten 

binnenshuis door middel van water 

te bevochtigen en tegelijkertijd van 

schadelijke stoffen te ontdoen. 

De bediening van onze 

apparaten, die robuust, 

uitgesproken betrouwbaar, 

gebruiksvriendelijk en met 

heel weinig inspanning schoon 

te maken zijn.

Onze duurzame productie in 

Duitsland, de verantwoorde 

keuze van materialen en verpak-

king, het energieverbruik van 

onze apparaten, alsook de recy-

cleerbaarheid van behuizingen 

en praktisch alle onderdelen. 

Uniek Eenvoudig Efficiënt



Venta-producten bieden een 

dienstverlening die zich exclu-

sief richt op de behoeften van de 

gebruikers.

Venta klanten zijn partners,

die niet zomaar kopen, maar 

overtuigd zijn van onze producten.

Venta-medewerkers zijn 

probleemoplossers, die zich tot in 

het kleinste detail inzetten voor de 

beste Venta Service. 



Venta Benelux B.V. 
van Heemstraweg-oost 8   |   5301 KE Zaltbommel   |   info@venta.nl   |   venta.nl
Individueel Advies & Service +31 (0)418 541 343

Wijzigingen en fouten voorbehouden

APP CONTROL LUCHTREINIGER – OPTIMA AL COMFORT

Model App Control Air Purifier LP60 WiFi App Control Hybrid LPH60 WiFi

Kleuren Wit / Antraciet

Geschikt voor kamers tot 75 m² Reiniging tot 45 m², Bevochtiging tot 95 m²

Interactief touchdisplay Standaard

App-besturing Standard WiFi / WLAN

Meetsensoren Luchtkwaliteit + Luchtvochtigheid + Temperatuur

Water hygiene – Standaard

Grove stoffilter Standaard, 2-voudig Standaard, 1-voudig

Hoogwaardig virusfilter Standaard, 2-voudig Standaard, 1-voudig

Actief koolstoffilter Optioneel

Vermogensniveaus 5 + Automaat + Turbo Boost 5 + Automaat

Geluidsproductie (Niveau 1-5) 19 / 29 / 40 / 46 / 51 dB(A) 17 / 26 / 37 / 43 / 47 dB(A)

Stroomverbruik (Niveau 1-5) 7 / 8 / 14 / 21 / 33 Watt 7 / 8 / 14 / 20 / 30 Watt

Waterinhoud (max.) – 12 liter

Afmetingen  (l × b × h) 61 x 30 x 52 cm

Gewicht 13 kg

52
 c

m

30 cm61 cm 61 cm


