Usuwa ją alergeny, oc zyszc zają powietr ze w 99,97 % z:

kurzu

sierści zwierzęcej dymu papierosowego bakterii i wirusów

pleśni

pyłków

Idealne powietrze w każdym domu!
Dla Twojego zdrowia, komfortu
i przyjemności...
Energooszczędne i ultraciche oczyszczacze powietrza IDEAL z 6-stopniowym systemem
oczyszczania oraz jonizatorem są synonimem jakości, niezawodności i ekologii.
Idealne dla alergików, astmatyków, dzieci, posiadaczy zwierząt, pomieszczeń, gdzie
przebywają chorzy. Urządzenia mierzą jakość powietrza i automatycznie dostosowują
intensywność procesu oczyszczania. Filtry wraz z jonizatorem skutecznie usuwają
pleśń, bakterie, wirusy, pyłki, drobiny pyłu, mikroorganizmy, alergeny, zapachy,
dym tytoniowy. Wpływają na wzrost energii, stymulują metabolizm i system
immunologiczny. Są niezastąpione w każdym domu.

BEZ
SZKODLIWEGO
OZONU
Certyfikat Rady ds.
Zasobów Powietrza

Wielkość pomieszczenia

IDEAL AP 15

IDEAL AP 30

IDEAL AP 45

do 15 m2

do 30 m2

do 45 m2

Wartości WSOP*

D 98 K 98 P 103

D 197 K 197 P 214

D 298 K291 P 343

Wydajność wentylatorów w m3/min

0,7 / 1,3 / 2 /2,8

1,1 / 2,5 / 4 / 5,5

1,4 / 3,1 / 5 / 8,2

4 / 6 / 10 / 40

4 / 10 / 25 / 60

11 / 20 / 40 / 110

470 x 350 x 210

550 x 415 x 220

650 x 440 x 260

6

7

8

Moc** [W]
Wymiary (W x S x G) [mm]
Waga netto [kg]

*WSOP – Współczynnik Szybkości Oczyszczania Powietrza (z ang. CADR - Clean Air Delivery Rate). Wartość ta informuje
o skuteczności oczyszczaczy powietrza. Im jest ona wyższa, tym szybciej są usuwane z powietrza zanieczyszczenia takie
jak dym (D), kurz (K) czy pyłki (P). Sprawdzone i certyﬁkowane przez AHAM (z ang. Association of Home Appliance
Manufacturers - Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Gospodarstwa Domowego).
**wartości dotyczą odpowiednio trybów: niski, średni, wysoki oraz turbo.
Niniejsza ulotka nie jest ofertą handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT.
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