IDEAL AP40 Pro

40

Kompaktní čistička vzduchu pro použití v interiéru - pro
místnosti velikosti 20 až 50 m2 *. Nový víceúrovňový
filtrační systém o 360 ° s dlouhou životností filtrovací
technologie HEPA a nejvyšším množstvím speciálního
aktivního uhlíku.
360° filtr (HEPA + active carbon)
Premiový hliníkový obal
Turbo režim výkonu
Nízká spotřeba energie
Ultra tichý provoz
Noční mód
WiFi konektivita

Odpovídající aplikace zdarma ke stažení
Citlivé senzory pro automatický režim
Doporučeno pro alergiky
Čistí výpary z chemikálií a pachy
Prach velikosti PM2.5 a NO2

Technické detaily

Popis zařízení
220-240V, 50/60 Hz
5

Příkon (ve watech)

5 / 6 / 7 / 9 / 75
16,7/18,5 /23,6/33/61,7

Objem vyfiltr. vzduchu (m3/ h ) 50/60/75/125/400
Velikost (V x Š x H)

398 x 255 x 298 mm
3,6

* Počítáno pro místnosti o výšce 2.50 m.

Kompaktní čistička vzduchu AP40 Pro kombinuje čistý design s efektivním čištěním vzduchu a
zároveň způsobuje nízké emise hluku a nízkou spotřebu energie. Konstrukce zařízení zajišťuje
maximální průchod vzduchu a optimální filtraci. Vícevrstvý filtr o 360 ° filtruje znečišťující látky, jako
jsou jemné prachy (PM2,5 a menší), pylové alergeny a akaridy, patogeny jako bakterie a spory
plísní, cigaretový kouř, výfukové plyny (také NO2), chemické výpary (formaldehyd, n-butan, ...) a
pachy z podzemního vzduchu. Centrální ovládací panel EASY-Touch nabízí funkční režimy, jako je
automatický režim, Level 1/2/3, Turbo a Nightmode špičkou prstu. Další funkce, jako je funkce
časovače, dětský zámek, stav filtru nebo přizpůsobení automatického režimu, lze provozovat
prostřednictvím odpovídajícího zařízení přes aplikaci "Ideal air pro". Vícevrstvý filtr 360 ° se musí
měnit po 12 měsících, v závislosti na intenzitě použití.

Individualizace modelů AP 30 a 40
Možnost designové úpravy v podobě barevného potahu.
Stačí převléknout přes čističku a uzpůsobit vašemu
interiéru a jeho dominujícím barevným prvkům.

Textilní obal - Premium

Textilní obal - světle modrý

Textilní obal – antracit

Textilní obal – tmavě modrý

Textilní obal – oranžový

Textilní obal – červený

Textilní obal – zelený

Textilní obal – žlutý

VYSOKÁ MÍRA KONTROLY
EASY-Touch ovládání intuitivním a komfortním
způsobem. unkce apnuto / Vypnuto, Auto, roveň
1/2/3, Turbo a Nightmode

360° VÍCEVRSTVÝ FILTR
Vysoce výkonný 360 ° filtr tvoří jemného síťového
předfiltru, skutečného filtru HEPA a vrstvy s velmi
vysokým podílem aktivního uhlí. Vybavena inteligentní
technologií RFID pro pohodlnou výměnu filtrů. Volitelný
textilní obal pro optickou kontrolu vašeho přístroje. K
dispozici v obchodě Google Play a Apple App Store

SVĚTELNÁ INDIKACE KVALITY VZDUCHU
Aktuální kvalita vzduchu je indikována trojbarevným
kódem pomocí LED na panelu EASY-Touch.

APLIKACE „IDEAL AIR PRO“
Možnost podrobnějšího nastavení a prohlížení zařízení.
K dispozici v obchodě Google Play a Apple App Store

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
AP40 Pro lze snadno ovládat dálkovým ovládáním.

Made in Germany
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