IDEAL AP 35H
Urządzenie 2 w 1: połączenie oczyszczacza i nawilżacza
powietrza. Zapewnia czyste i idealnie nawilżone powietrze w pomieszczeniu od 25 do 40 m² *.
Z filtrem HEPA i filtrem węglowym.
Oczyszczacz i nawilżacz (2 w 1)
Filtr HEPA
Filtr węglowy
Nawilżanie ewaporacyjne
6 trybów pracy wentylatora
Inteligentne czujniki
Łatwa obsługa i czyszczenie
Niskie zużycie energii
Cicha praca
Tryb nocny
Zróżnicowane tryby pracy
Rekomendowany dla alergików
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IDEAL AP 35 H

Opis produktu:

Dane techniczne
Zasilanie 		

220-240 V, 50/60 Hz

Prędkość wentylatora

6

Moc ** 		

4/5/6/8/13/25 W

Poziom hałasu

26 – 52 [dB]

Wydajność nawilżania

300 ml/h

Przepływ powietrza **

60/90/120/160/230/300 m³/h

Wymiary (W x S x G)

548 x 430 x 275 mm

Pojemność zbiornika na wodę 2,5 l
Waga 			

9,5 kg

* Dla pomieszczeń o wysokości 2,5 m.
Dane techniczne są przybliżone i mogą ulec zmianie
bez uprzedniego powiadomienia.
** Dla poszczególnych trybów pracy wentylatora.

Urządzenie 2 w 1: połączenie oczyszczacza i nawilżacza powietrza zapewnia czyste
i idealnie nawilżone powietrze w pomieszczeniu od 25 do 40 m² *. Z filtrem HEPA
i filtrem węglowym. Urządzenie gwarantuje zdrowy klimat w pomieszczeniu przez
cały rok. Zapewnia czyste powietrze poprzez filtrowanie najmniejszych cząstek
z powietrza, ale także zapewnia idealną wilgotność powietrza (system nawilżania
ewaporacyjnego). System łączy funkcję nawilżania i filtracji powietrza w jednym
urządzeniu. Wysoce skuteczny, wielostopniowy system filtrów odfiltrowuje zanieczyszczenia, takie jak kurz, cząstki stałe (PM 10, PM 2,5 i mniejsze), pyłki i alergeny,
patogeny, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, spaliny, opary
chemiczne (formaldehyd, toluen, LZO,itp.) oraz wszelkie zapachy wewnątrz pomieszczeń. A wszystko to przy bardzo małym zużyciu energii oraz cichej pracy na
poziomie cichego szumu. Wielofunkcyjny wyświetlacz z licznymi automatycznymi
i ręcznymi opcjami do wyboru. W trybie automatycznym AP 35 H stale monitoruje
wilgotność i jakość powietrza za pomocą czujników i automatycznie dostosowuje
wydajność czyszczenia i nawilżania. Urządzenie może również pracować w trybie
ręcznym. Bieżąca jakość powietrza jest automatycznie monitorowana i wyświetlana na panelu LED. Ponadto na wyświetlaczu pokazywane są wartości jakości
i wilgotności powietrza. Wygodny, wyjmowany 2,5 litrowy zbiornik na wodę praktyczny uchwyt ułatwia napełnianie.
Urządzenie posiada również informację o konieczności wymiany filtrów. Filtry należy wymieniać średnio co 12 miesięcy, w zależności od intensywności użytkowania. Cztery kółka skrętne zapewniają mobilność urządzenia.

www.ideal-health.pl
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