OCZYSZCZACZ POWIETRZA IDEAL AP 15

OPIS PRODUKTU
Oczyszczacz powietrza z bardzo skutecznym systemem AEON Blue® czyści powietrze w pomieszczeniu tak
skutecznie, jak żaden inny. IDEAL AP 15 posiada filtr wstępny, filtr dokładny True HEPA oraz plazmowe
oczyszczanie powietrza w jednym kompaktowym urządzeniu. Filtry bardzo skuteczne usuwają 99,97%
zanieczyszczeń. Zarówno drobne cząstki o wielkości 0,3 mikrona takie jak: zarodniki pleśni, pyłki, roztocza,
większość mikroorganizmów zawartych w powietrzu, alergeny, dym papierosowy, bakterie jak również sierść
zwierząt domowych, a nawet chemiczne opary i brzydkie lub uciążliwe zapachy. Ponadto, powietrze jest
nasycane jonami naładowanymi ujemnie, a oczyszczone i zjonizowane powietrze to prosty i naturalny sposób
na odświeżenie. Dodatkowo wzmacnia układ odpornościowy, zwiększa wydajność i koncentrację, a także
chroni przed uszkodzeniem komórek i przedwczesnym starzeniem, zmęczeniem lub chorobami. Urządzenie
cechuje energooszczędność oraz cicha praca. IDEALne rozwiązanie dla Twojego biura, pokoju lub gabinetu
lekarskiego – gdziekolwiek chcesz idealnego powietrza w pomieszczeniach. W zestawie pilot zdalnego
sterowania.
Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie
wymienić/przefiltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość

pomieszczenia 2,5 m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki
wskaźnik oczyszczania zapewnia najwyższą jakość filtracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na
pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3
do 5 razy na godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Sugerowana wielkość pomieszczenia: do 25 m²
wartość WSOP*: D 98 K 98 P 103
Moc** [W]: 4 / 6 / 10 / 40
poziom hałasu** [dB]: 26 / 35 / 43 / 52
prędkość wentylatora: 4 poziomy (niski, średni, wysoki oraz turbo)
wydajność oczyszczacza**: od 40 do 170 m³/h
filtry: wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym
System PlasmaWave™: Tak
System przeciwbakteryjny Cleancel™: Tak
System Ionic Silver Stick®: Nie
Jonizacja powietrza: Tak
tryb automatyczny: Tak
wskaźnik jakości powietrza: Tak
sygnalizacja wymiany filtra: Tak
czujniki: gazu, pyłu, zapachu
kolor: biały
zasilanie: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
WAGA
• waga netto: 6 kg
• waga brutto: 6,5 kg
WYMIARY
• wysokość: 470 mm
• szerokość: 350 mm
• głębokość: 210 mm

objaśnienie: *WSOP – Współczynnik Szybkości Oczyszczania Powietrza (z ang. CADR - Clean Air Delivery
Rate). Wartość ta informuje o skuteczności oczyszczaczy powietrza. Im jest ona wyższa, tym szybciej są
usuwane z powietrza zanieczyszczenia takie jak dym (D), kurz (K) czy pyłki (P). Sprawdzone i certyfikowane
przez AHAM (z ang. Association of Home Appliance Manufacturers - Stowarzyszenie Producentów Sprzętu
Gospodarstwa Domowego).
**wartości dotyczą odpowiednio trybów: niski, średni, wysoki oraz turbo.
GWARANCJA
• gwarancja na urządzenie: 2 lata
• serwis 72h: Tak
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