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Oczyszczacz powietrza z funkcją IoT

Oczyszczacz powietrza z funkcją IoT, technologią Plasmacluster Ion, potrójnym systemem filtrów,

wskaźnikiem poziomu zanieczyszczenia powietrza, przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 75

metrów kwadratowych.

NAJWAŻNIEJSZE

Funkcje IoT i App Control

Technologia Plasmacluster Ion: emituje jony dodatnie i

ujemne, zwalcza bakterie, wirusy, alergeny, pleśń

Dzięki unikalnej kombinacji jonów Plasmacluster i

znakomitych filtrów HEPA oczyszczacze powietrza firmy Sharp

usuwają z powietrza 99,97% cząsteczek o rozmiarach rzędu

0,3 mikrona

Usuwa nieprzyjemne zapachy i eliminuje elektryczność

statyczną

Poprawia nawilżenie skóry

Wydajnie oczyszcza powietrze 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

Wydajność nawilżania: 320 ml/h

Pojemność zbiornika na wodę: 2,0 l

Przepływ powietrza: 108–600 m³/h
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Typ oczyszczacza powietrza Połączenie technologii

Plasmacluster Ion – potrójnego

systemu filtrów – funkcji

nawilżania

Technologia oczyszczania Technologia Plasmacluster Ion

emituje dodatnie i ujemne jony: ·

zwalcza bakterie, wirusy,

alergeny, pleśń · usuwa

nieprzyjemne zapachy i eliminuje

elektryczność statyczną ·

poprawie nawilżenia skóry

Funkcja PCI / Funkcja Ion PCI / 7000

System filtracji Trzy rodzaje: filtr wstępny, filtr

pochłaniający zapachy, filtr HEPA

Kąt wylotu powietrza 20°

Wbudowane czujniki Czujnik PM2.5/kurzu, czujnik

zapachów, czujnik wilgotności,

czujnik temperatury, czujnik

natężenia światła

Okres wymiany filtrów 10 lat

Funkcja nawilżania powietrza Tak

Wskaźnik jakości powietrza Tak

Oczyszczacz powietrza - funkcja

wyłącznika czasowego

Tak

Oczyszczacz powietrza -

zabezpieczenie przed dziećmi

Tak

Funkcje oczyszczacza powietrza

Poziom hałasu (dB) 21 - 53

Uchwyty Zintegrowane

Oczyszczacz powietrza materiał

obudowy

Plastik

Oczyszczacz powietrza kolor

obudowy

Biały

Wskaźnik wymiany filtra Tak

Kółka Tak

Długość przewodu sieci 2000

Design

Certyfikaty bezpieczeństwa CE (EMC, LVD, RoHS, ErP),

REACh/PAH/SCCP

Wtyczka Wtyczka CE

Timer trybu czuwania Tak

Informacje dotyczące energii

Wymiary urządzenia (szer. x

wys. x gł. w mm)

402 x 727 x 315

Wymiary kartonu (szer. x wys. x

głęb. w mm)

468 x 793 x 386

Waga brutto (kg) 13.6

Jednostki na palecie UE 8

Liczba w kontenerze 40HQ 432

Liczba w kontenerze 40" 288

Liczba w kontenerze 20" 144

Zawartość opakowania Produkt, Instrukcja, Karta

gwarancyjna

Karton z kolorowym nadrukiem Tak

Liczba opakowań w stosie

magazynowym
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