PORTABLE LÉGTISZTÍTÓ SZÉRIA
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ÉV
TELJESKÖRŰ

GARANCIA

20dB

46 m2

- Negatív ION generátor
- Szennyező részecskék, por és allergének megszűntetése
- Szagsemlegesítés és megszűntetés

Por

Pollen

Allergének

Füst

A készülék eltávolítja és semlegesíti a levegőben található részecskék
99,95% - át 0,3 μm - ig, és javítja a belélegzett levegő minőségét.
KIVÁLÓ OXIGÉN:

EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET:

PIHENÉS:

HANGULATJAVÍTÓ:

Szennyeződésektől
mentes levegővel a
testünk legoptimálisabb
működéséért.

Allergia és asztmás rohamok
tüneteinek csökkentése.

Az alvás közben belélegzett
jobb minőségű levegő javítja
az alvás minőségét.

Csökkenti a stresszt és a
szorongást.

KÉNYELEM
- 230 m3/óra légáramlás, melynek

KÖNNYEBBSÉG
- Éjszakai üzemmód, mely csendesebb

BIZTONSÁG
- Negatív ION generátor, mely a turbó

köszönhetően akár 27m2 - es

működést eredményez a zavartalan

móddal aktiválható, hogy a lehető

helyiségekben is tiszta levegő érhető el.

pihenéshez.

leggyorsabban tisztuljon a levegő.

- Aktív szénszűrő, mely azonnal megszűnteti
a kellemetlen szagokat.
- Lézeres részecske érzékelő, mely azonnali
LED visszajelzéssel tájékoztatást ad önnek
a levegő aktuális állapotáról.

Designed in Spain

- Szűrőtisztítás emlékeztető, hogy a levegő
mindig a lehető legtisztább legyen.
- 4 ventilátor sebességi fokozat, melyet
mindig az ön igényei szerint állíthat.

- HEPA H13 plus szűrő, mely a levegő
99,95% - át megszűri.
- Előszűrő, mely a port, szőrt, hajat szűri.

PORTABLE LÉGTISZTÍTÓ SZÉRIA

LÉGMINŐSÉG (Vezérlőn)
Megfelelő
Normál

17

2m

m

Nem megfelelő

325 mm

Modell

HTWPUR27CLEAN

Tápellátás

V,F,HZ

Légáramlás

m3/óra

Teljesítmény

W

220-240V (1 fázis~50Hz)

TEL JESÍTMÉNY
230
50

JELLEMZŐK
500 mm

Hangnyomás

dB(A)

Szűrők
Szenzor
Javasolt helyiség mérete

20 - 50
Előszűrő + HEPA + Aktív karbon + Negatív ION
Lézeres részecske érzékelő

m

25 ~ 46
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MÉRE TEK ÉS TÖMEG
Nettó méretek ( SZ × H × M)

mm

325 × 172 x 500

Bruttó méretek (SZ × H × M)

mm

403 x 328 x 591

Tömeg nettó / bruttó

Kg

EAN KÓD

Designed in Spain
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