PORTABLE LÉGTISZTÍTÓ SZÉRIA

2

ÉV

TELJESKÖRŰ

21dB

GARANCIA

44~107 M2

MODELL FÜGGŐ

- UV-C izzó, mely elpusztítja a vírusokat, baktériumokat
- Szennyező részecskék, por és allergének megszűntetése
- Szagsemlegesítés és megszűntetés
IZZÓ

UVC

- Nagy pontosságú lézeres részecske-érzékelő (Légminőség érzékelő)

KÉK:
Kiváló

ZÖLD:
Megfelelő

LILA:
Normál

PIROS:
Nem megfelelő

UV FÉNYEK TÍPUSAI
UV-A

A bőr felsőrétegei alá képes hatolni
égési sérüléseket okozva

UV-B
Leégést és huzamsabb ideig való

érintkezét követően rákot okozhat

UV-C

Vírus és baktériumok DNS szerkezetét bontja le ezzel elpusztítva őket.

Por

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
- Akár 510 m3/óra légáramlás, melynek

KÖNNYEBBSÉG
- Lézeres részecske érzékelő, mely azonnali LED

Pollen
Allergének
Füst

BIZTONSÁG
- UV-C, mely az egyik legbiztonságosabban

köszönhetően akár 60m2 - es helyiségekben is

visszajelzéssel tájékoztatást ad önnek a levegő

használható megoldás a vírusok és baktériumok

tiszta levegő érhető el.

állapotáról.

elpusztításához.

- Aktív szénszűrő, mely azonnal megszűnteti a
kellemetlen szagokat.

- WIFI, mellyel ki - és bekapcsolhatja a készüléket
szabadon a világ bármely pontjáról, és ellenőrizheti
a levegő állapotát.

- Pozitív részecskék, melyek kellemes közérzetet
biztosítanak és enyhítik a feszültséget és
csökkentik a fejfájást.

Designed in Spain

- Szűrő állapot visszajelzés, mellyel folyamatosan
biztosíthatja a legkiválóbb levegő minőséget.

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

PORTABLE LÉGTISZTÍTÓ SZÉRIA

TELJES LÉGTISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS
Előszűrő: A levegőben keringő nagyobb elemeket, por, szőr
és hajat szűri.
HEPA: 0,3 µm (3 mikron) - ig elnyeli a pollen és allergén
részecskéket.
Aktív karbon: Kellemetlen szagok és dohányfüst elnyelése
UV-C izzó: Vírusok és baktériumon DNS - ét lebontja.

H

SZ

Modell
Tápellátás

HTWPUR24SPA
V,F,HZ

HTWPUR36SPA

HTWPUR60SPA

220-240V (1 fázis~50Hz)

TEL JESÍTMÉNY
Légáramlás

m3/óra

210

310

510

Teljesítmény

W

25

35

65

21 - 64

21 - 68

Hangnyomás
(Alacsony - Magas)

JELLEMZŐK
dB(A)

M

Szűrők

Előszűrő / HEPA / Aktív karbon / UV-C izzó

Szenzorok
Javasol helyiség mérete

21 - 58

Lézeres részecske érzékelő / Párásodás mérő / Hőmérséklet érzékelő
m2

25 - 44

44 - 75

75 - 107

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

mm

347 × 175 x 535

410 × 210 × 635

460 × 230 × 710

Bruttó méretek (SZ × H × M)

mm

409 × 240 × 619

478 × 265 × 710

543 × 314 × 786

Tömeg nattó / bruttó

Kg

5,5 / 7,5

7,5 / 9

10,5 / 12,3

8435483827844

8435483827837

8435483827820

EAN KÓD
Designed in Spain

