
UA-KIL60E-W

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
Oczyszczacz powietrza z technologią Plasmacluster Ion 25000, potrójnym systemem filtracji mechanicznej i wskaźnikiem
poziomu zanieczyszczenia powietrza. Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 50 metrów kwadratowych.

HIGHLIGHTS
Technologia Plasmacluster Ion, która emituje jony dodatnie i ujemne
>  zwalcza bakterie, wirusy, alergeny i pleśń
> usuwa nieprzyjemne zapachy i elektryczność statyczną
> poprawia nawilżenie skóry
Wydajne oczyszczanie powietrza dzięki 3-stopniowej filtracji i
doskonałej cyrkulacji powietrza zapewnionej przez tylny wylot powietrza
nawiewanego pod kątem 20°
Tryb Ion Shower zapewnia bardzo wysokie stężenie jonów
Tryb Plasmacluster Spot zapewnia wysoką skuteczność nawet w
odległych obszarach pomieszczenia
Wydajność nawilżania: 660 ml/h
Pojemność zbiornika na wodę: 3,6 l
Nawiew powietrza: 90–408 m³/h
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Typ oczyszczacza powietrza Połączenie technologii Plasmacluster,
potrójnego systemu filtracji
mechanicznej i funkcji nawilżania.

Technologia oczyszczania Technologia Plasmacluster Ion, która
emituje jony dodatnie i ujemne: · zabija
bakterie, wirusy, alergeny, pleśń ·
usuwa zapachy i elektryczność
statyczną · poprawia nawilżenie skóry

Funkcja PCI / Funkcja Ion PCI / 25000
System filtracji 3 rodzaje: filtr kurzu, filtr zapachów, filtr

HEPA
Dostępne ustawienia Pięć trybów pracy: max / med / low /

pollen / sleep
Kąt wylotu powietrza 20°
Wbudowane czujniki PM2.5 (3 cyfry) / czujnik pyłu, czujnik

zapachu, czujnik wilgotności, czujnik
temperatury, czujnik światła

Zalecana powierzchnia pomieszczenia
(bez funkcji nawilżania)

do 50 mkw.

Zalecana powierzchnia pomieszczenia
(z funkcją nawilżania)

do 50 mkw.

Przepływ powietrza (m³/h) 90 - 408 m³/h
Wydajność nawilżania (ml/h) 230 - 660 ml/h
Pojemność zbiornika (L) 3,6
Poziom hałasu (dB) 20-51
Okres wymiany filtrów 10 lat
Funkcja nawilżania powietrza Tak
Wskaźnik jakości powietrza Tak
Wskaźnik wymiany filtra Tak
Oczyszczacz powietrza - funkcja
wyłącznika czasowego

Tak

Oczyszczacz powietrza -
zabezpieczenie przed dziećmi

Tak

Funkcje oczyszczacza powietrza

Uchwyty Zintegrowane
Oczyszczacz powietrza materiał
obudowy

Plastik

Oczyszczacz powietrza kolor obudowy Biały
Kółka Tak

Design

Zapotrzebowanie na energię AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Zużycie energii 5,5 - 61 W
Zużycie energii w trybie czuwania 1.0
Certyfikaty bezpieczeństwa CE (EMC, LVD, RoHS, ErP),

REACh/PAH/SCCP
Wtyczka Wtyczka CE
Timer trybu czuwania Tak
Zasilanie napięciem sieciowym Tak

Informacje dotyczące energii

Wymiary netto (szer. x wys. x głęb. w
mm)

400 x 686 X 339

Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb.
w mm)

485 x 760 x 417

Waga netto (kg) 10,8
Waga brutto (kg) 14
Liczba szt. na palecie 4
Zawartość opakowania Produkt, Instrukcja, Karta

gwarancyjna
EAN 4974019190266

Informacje logistyczne

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D
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