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wykonania. Przeznaczony do pomieszczeń do 35 m², wyposażony w unikalny filtr GREEN HEPA
H 13, który posiada specjalną powłokę antybakteryjna i antywirusową. Oczyszczacz działa w oparciu o trzystopniowy system filtracji i usuwa 99,99% zanieczyszczeń, w tym nawet najmniejszy kurz
i zapachy.
Tryby pracy: AUTO (oparty o wysokiej jakości czujnik laserowy), automatycznie reaguje na zmieniającą się jakość powietrza. Ręcznie można również wybrać tryb CICHY oraz jeden z dwóch
poziomów pracy wentylatora.
Bieżąca jakość powietrza w pomieszczeniu pokazywana jest za pomocą kolorowego wskaźnika.
Ponadto urządzenie informuje o konieczności wymiany filtrów dzięki niezależnym kontrolkom dla
filtrów HEPA i węglowego oraz osobno dla filtra wstępnego.
W oczyszczaczu zastosowano nowatorskie rozwiązanie mocowania filtra wstępnego, ułatwiające
jego wyjmowanie i czyszczenie. Filtr wstępny nadaje się do mycia, a jago konstrukcja umożliwia
powieszenie go na obudowie oczyszczacza na czas schnięcia. Filtry są zamontowane w kasecie
filtracyjnej, którą szybko można wyjąć, a już same filtry wymienić w dogodnym dla nas miejscu.
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wskaźnik jakości powietrza

263

poziom hałasu [dB] (A)

22 - 47,8

klasa filtra HEPA

green HEPA H13

pobór mocy [W]

4 - 35

sugerowana powierzchnia [m ]

35

2

wymiary (W x S x G) [mm]
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Zalecany dla alergików!
Do pomieszczeń do 35 m2
Skuteczność filtracji 99,99%
Antybakteryjny filtr green HEPA 13
Potrójny system filtracji
Tryby pracy: AUTO | CICHY | RĘCZNY
Wskaźnik jakości powietrza
Niskie zużycie energii
Bardzo cicha praca
Inteligentne czujniki
Kompaktowy design

wyłączny dystrybutor w Polsce

