
 

Пречиствател на

въздух

Series 1000

 
Премахва 99,97% от частиците до 3

nm

Информация за качеството на

въздуха

До 63 м2/678 ft2

Автоматичен и режим за сън

 

AC1215/10

Винаги по-здравословен въздух
По-чисти нощи, по-енергични дни

Нощният режим включва нова технология, специално разработена за вашата спалня.

Чувствайте се сигурни с постоянно наблюдение на качеството на въздуха и премахване до

99,9% от вирусите и аерозолите от въздуха*, освен това е тих като шепот, докато спите.

Винаги

Премахва до 99,9% от вирусите и аерозолите от въздуха*

Заключването за деца предотвратява неволна промяна в настройките

Предупреждение за здравословен въздух, което прецизно ви известява за срока на експлоатация

на филтъра

Сертифициран или тестван от ECARF и Airmid

По-тих с непрекъснато доставяне на свеж въздух по време на сън

Обратна връзка в реално време за качеството на въздуха

Чист въздух

Усъвършенстваният филтър NanoProtect предоставя цялостна защита

Специалният режим за автоматично пречистване премахва ефективно замърсяването

Превъзходно пречистване, което може да се приложи за стая с размер от максимум 63 м2

Разработено за вас

Touch UI с дисплей



Пречиствател на въздух AC1215/10

Спецификации

Дизайн и покритие

Сензор(и) за качество на въздуха: Частици

Цвят на контролния панел: Черно

Тип контролен панел: Осезание

Индикатори за обороти на вентилатора: 1, 2, 3 –

турбо

Цвят (цветове): Бяло

Представяне

Филтриране на PM2.5: 99 %

Филтрира вируси*: 99,9 %

CADR (цигарен дим): 270 м³/ч

Филтрира бактерии: 99,9 %

Технически данни

Дължина на кабела: 1,8 м

Зона на ефективност: До 63 м²

Честота: 50 Hz

Захранване: 50 W

Ниво на звука:

33 dB(А)

Напрежение: 220 V

Страна на произход

Произведено в: Китай

Сервиз

2 години гаранция

Устойчивост

Опаковка: > 90% рециклирани материали

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Тегло и размери

Размери на продукта (Д x Ш x В): 541 x 325 x

211 мм

* Тест за скорост на намаляване на микробите в Airmid Healthgroup

Ltd., тестова камера с площ от 28,5 куб.м, замърсена с въздушен

грип A (H1N1).

* Пречиствателят на въздух сам по себе си не предпазва от Covid-

19, но може да бъде част от плана да защитите себе си и

семейството си и да подпомогнете вентилацията и наличието на

чист въздух (Агенцията за опазване на околната среда на САЩ).
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