
IDEAL AP140 Pro

360° filtr (HEPA + aktivní uhlí)

Jemný předfiltr

Vysoce výkonný režim turbo

Nízká spotřeba energie 

Velmi tichý provoz

Noční režim

Dálkové ovládání 

Velmi citlivé senzory pro automatický režim 

Pohodlný časovač(start &  stop)

Doporučeno pro alergiky

Doporučená proti chemikáliím a pachům

Doporučuje se pro vyčištění od pracu u částic menších než PM2.5 

Vlastnosti produktu 

AP140 Pro je profesionální čistička vzduchu s vysokým výkonem 360 ° vícevrstvého filtru. Filtry 
znečišťující látky, jako je jemný prach (PM10, PM2,5, PM0.3, PM0.1), pylu a roztočů alergenů, 
patogenů, jako jsou bakterie a spóry plísní, cigaretový kouř, výfukové plyny, chemické výpary 
(formaldehyd, Toluen, n- butan, VOC, ...) a pachy ze vzduchu v místnosti. Kvalitní kontrolní panel 
poskytuje několik funkčních režimů, jako je Auto / Manual / Turbo. V automatickém režimu, AP140 
Pro neustále monitoruje kvalitu vzduchu s technologií inteligentního senzor (senzory pro jemný 
prach, plyn, pachy) a automaticky ovládá sílu. Turbo režimu AP140 čistí vnitřní vzduch v krátkém 
časovém úseku. Kromě automatického a turbo nastavení, rychlost ventilátoru lze nastavit ručně na 3 
úrovních a dále do samostatného super tichého nočního režimu. Tlačítkem pro nastavení času lze 
přednastavit pro provoz ať už v režimu "okamžitý start", nebo "odložený start" v režimu (1,2,4,8 
hodiny volitelně). Obsahuje funkci - dětská pojistka. Aktuální stav je zobrazen kdykoliv. AP140 
automaticky informuje, kdy je nutné vyměnit filtr 360 °, tím, že ukazuje červené "F" na horní části 
zařízení. V průměru, 360 ° filtr se musí změnit po 12 měsících, v závislosti na intenzitě používání.

Profesionální čistička vzduchu pro hygienicky čisté 
ovzduší - do místností 90 až 140 m². Nový 360° vícevrstvý 
filtrační systém s dlouhou životností technologie HEPA 
filtru a nejvyšší množství specializovaného aktivního uhlí.

140

* Počítáno pro místnosti  o výšce 2.50m.

Technické detaily

Připojení 220-240V,  50/60 Hz

Stand By Mód (W) 1.2

Počet pozic ventilátoru 5 stupňů

Příkon (W)
6 / 10 / 14 / 30 / 180 

Hlučnost (dB) 25 / 27 / 33 / 46 / 60

Objem čistého vzduchu (m3/h) 70  /150  /220/350  /1500

Rozměry (H x W x D)               725 x 562 x 633mm 

Hmostnost (kg) 51 



Technical details approximate. Subject to change without prior notice. 09/2016

KONTROLNÍ PANEL VYSOKÉ KVALITY
Ovládání je intuitivní a pohodlné. Funkce: zapnutí / 
vypnutí, automatické / manuální / turbo, časovač, 
noční režim

360° VÍCEVRSTVÝ FILTR
Vysoce výkonný 360 ° filtr se skládá z jemně 
síťovaného předfiltru, skutečného HEPA filtru a filtru 
s aktivním uhlím. Vybavena RFID inteligencí pro 
pohodlné výměnu.

APP "IDEAL AIR PRO "
Povolení další kontroly a prohlížení zařízení. K dispozici 
v obchodě Google Play a Apple App Store

BAREVNÉ KÓDY INDIKUJÍ KVALITU VZDUCHU
Aktuální kvalita vzduchu v místnosti je označena 
barevně rozlišena, tři úrovně RGB LED. Jsou vhodné i 
jako tlumené světlo či noční osvětlení.

DÁLKOVÝ OVLADAČ
Komfortní funkce jsou k dispozici také s dálkovým 
ovládáním, předně: start časovač / stop časovač, 
dětská pojistka, noční režim.

MADE IN GERMANY

SILENT PERFORMANCE

Výkonný „made in Germany“ Motor a Ventilátor to je 
kombinace určená pro trvalý provoz. Nejtišší čistička 
vzduchu na trhu. I v režimu turbo.




