
 

Oczyszczacz
powietrza

Seria 1000

 
Usuwa 99,97% cząsteczek o
wielk. 3 nm

Wielkość pomieszczenia: do 29
m²

Do 32 m2

Tryb automatyczny i tryb snu

 

AC1217/10

Zawsze zdrowsze powietrze
Czystsze powietrze nocą, energia w ciągu dnia

Tryb nocnego wykrywania to nowa technologia zaprojektowana specjalnie do

sypialni. Stale monitoruje jakość powietrza, usuwa nawet 99,9% wirusów i

aerozoli z powietrza* w nocy, pracując bardzo cicho.

Zdrowe powietrze

Usuwa do 99,9% wirusów i aerozoli z powietrza*

Bardzo skuteczne oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach do 29 m2

Zaawansowany filtr NanoProtect zapewnia kompleksową ochronę

Specjalny tryb antyalergenowy umożliwia efektywniejsze usuwanie alergenów

Zawsze

Blokada rodzicielska zapobiega niezamierzonym zmianom ustawień

Blokada Healthy air protect dokładnie określa czas eksploatacji filtra

Produkt certyfikowany lub testowany przez organizacje ECARF i Airmid

Cichsze i nieustanne oczyszczanie powietrza podczas snu

Informacje zwrotne o jakości powietrza w czasie rzeczywistym (urządzenia z serii

1000)

Z myślą o Tobie

Dotykowy interfejs użytkownika z wyświetlaczem



Oczyszczacz powietrza AC1217/10

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Czujniki jakości powietrza: Cząsteczka

Kolor panelu sterowania: Czarny

Typ panelu sterowania: Dotykowy

Wskaźniki prędkości wentylatora: 1, 2, 3, Turbo

Kolor(y): Biały

Wydajność

Filtruje wirusy: 99,9 %

Filtruje bakterie: 99,9 %

CADR: 260 m³/godz.

Usuwa alergeny znajdujące się w powietrzu:

99,97 %

Dane techniczne

Długość przewodu: 1,8 m

Zasięg działania: Do 29 m²

Częstotliwość: 50 Hz

Moc: 50 W

Poziom głośności: 33 dB (A)

Napięcie: 220 V

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

541 × 325 × 211 mm

* Test współczynnika usuwania mikrobów

przeprowadzony w siedzibie firmy Airmid Healthgroup

Ltd. Test odbył się w komorze o pojemności 28,5 m3

skażonej wirusem grypy A (H1N1).

* Oczyszczacz powietrza sam w sobie nie chroni przed

wirusem Covid-19, ale może być częścią planu ochrony

siebie i rodziny w celu ułatwienia przepływu powietrza

i zapewnienia czystego powietrza (US Environmental

Protection Agency, Agencja Ochrony Środowiska

Stanów Zjednoczonych).
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