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Indoor Air Quality: Excellent

Postaw na oczyszczacz powietrza

Power

WARMTEC AP350W+

Oczyszczacz powietrza WARMTEC AP350W+ to doskonałe
rozwiązanie dla osób uskarżających się na dolegliwości związane
z coraz powszechniejszym zjawiskiem smogu, a szczególnie dla
alergików, astmatyków, palaczy. Poczuj się dobrze w domowym
zaciszu, dzięki skutecznej barierze ochronnej oczyszczacza powietrza
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Wi-Fi

MARKA
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AP350W+ z funkcją jonizacji oraz ewaporacyjnego nawilżacza
powietrza.

...........................................................................................................................................

Zalety oczyszczacza powietrza AP350W+:
8-stopniowy proces poprawy jakości powietrza,
2
powierzchnia oczyszczania do 80m ,
niskie koszty filtrów (HEPA, węgla aktywowanego),
ewaporacyjny nawilżacz powietrza,
możliwość sterowania za pomocą sieci Wi-Fi,
funkcja SWING,
dotykowy panel sterujący,
czujnik monitorujący poziom zanieczyszczenia USA GE,
wskaźnik jakości powietrza na listwie LED,
filtr HEPA H13,
jonizator,
lampa UV,
funkcja timera,
tryb snu,
wskaźnik wymiany filtrów,
blokada rodzicielska,
pilot zdalnego sterowania.

Funkcja SWING
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Sterowanie Wi-Fi
Oprócz sterowania za pomocą panelu lub
pilota, oczyszczacz można obsługiwać
przez aplikację na smartfonie lub tablecie.

Dotykowy panel z blokadą rodzicielską

Funkcja SWING pozwala na równomiernie
rozprowadzane czystego powietrza po całym
pomieszczeniu. Włączenie tej funkcji wprawia
w ruch falowy klapy wentylatora.

Ewaporacyjny nawilżacz powietrza
Nawilżacz ewaporacyjny jest najzdrowszym
systemem poprawiającym wskaźnik wilgotności
powietrza. Wentylator kieruje powietrze na
dedykowany wilgotny filtr, dzięki czemu powstaje
naturalna para wodna.

Oczyszczacz powietrza AP350W+ posiada czytelny,
dotykowy panel sterujący LCD. Dzięki intuicyjnemu
rozkładowi przycisków, obsługa urządzenia nie jest
skomplikowana, a sterowanie urządzeniem jest
dziecinnie łatwe. Wbudowana funkcja blokady
rodzicielskiej skutecznie zahamuje ingerencję dzieci
w ustawienia oczyszczacza.

Czujnik monitorujący poziom
zanieczyszczenia powietrza PM 2,5
Wbudowana kolorowa listwa LED, pokazuje skalę zanieczyszczenia powietrza.
Poziom smogu mierzony jest dla cząsteczek PM2,5 i wyświetlany za pomocą
czterech kolorów na listwie LED.

Wskaźnik
jakości powietrza
PM 2,5

8-stopniowa technologia uzdatniania powietrza
Dzięki wielostopniowemu procesowi filtracji i zaawansowanej technologii
oczyszczania, urządzenie wydajnie oczyszcza i odświeża powietrze,
a tym samym poprawia nasze zdrowie i samopoczucie.
1. Filtr wstępny
2. Filtr HEPA H13
3. Filtr węgla aktywowanego
4. Sito molekularne
5. Filtr fotokatalityczny

6. Lampa UV
7. Ewaporacyjny nawilżacz powietrza
8. Jonizator powietrza

Optymalna

Dobra

Akceptowalna

Zła

0 -50

51-100

101-150

>150

μg/m³

μg/m³

μg/m³

μg/m³

Warmtec AP350W+ - dane techniczne
Zasilanie
.................................
powierzchnia oczyszczania
.................................
zużycie energii
.................................
rodzaj czujnika
.................................
lampa UV
.................................
nawilżanie powietrza
.................................
wydajność maksymalna
.................................
wydajność jonizatora
.................................
usuwanie PM2,5
.................................
*Dla pomieszczeń do 2,6 metra wysokości.

230 V~ / 50 Hz
..............................
do 80 m² *
..............................
65 W
..............................
GE USA
..............................
tak
..............................
tak
..............................
do 600 m /h
..............................
10 mln/cm
..............................
99,97 %
..............................
3

3

usuwanie formaldehydu
...................................
usuwanie drobnoustrojów
...................................
regulacja pracy wentylatora
...................................
min. poziom głośności (w trybie uśpienia)
...................................
max. poziom głośności
...................................
wymiary (szer. x wys. x gł.)
...................................
waga
...................................
gwarancja
...................................
Filtr HEPA - F2-AP350W
Filtr węgla aktywowanego - F3-AP350W

96,2%
.................................
97,6%
.................................
4-stopniowa
.................................
30 dB
.................................
54 dB
.................................
39,1 x 60,3 x 24,5 cm
.................................
10,8 kg
.................................
36 miesięcy
.................................
Lampa UV - AP-UV
Wkład nawilżający - AP350-HUM

