
Čistička vzduchu

Series 3000i

 
Odstraňuje 99,97% častíc nad
3 nm

Veľkosť miestnosti: do 48 m²

PM2.5, spätná väzba na
plyn/alergény

 

AC3059/50

Zdravší vzduch, vždy
Vnímajte a dýchajte vzduchu na 99,9 % bez znečisťujúcich látok**

Monitorovanie a ovládanie bez námahy

Úplný obraz zobrazenia kvality vzduchu v reálnom čase

Jednoduché zobrazenie pomocou 4 farieb na jednoduché monitorovanie

Inteligentný indikátor stavu filtra

Sledovanie, ovládanie a kontrola pomocou aplikácie pre smartfón

Inovačný dizajn a mimoriadne tichý chod

Výnimočne tichá prevádzka

Inovačný minimalistický dizajn výrobku

Inteligentné automatické čistenie

Ovládanie s automatickým náladovým svetlom

Inteligentné snímanie a automatické čistenie

Vynikajúci výkon čistenia vzduchu

Vynikajúci výkon filtrácie

3D cirkulácia vzduchu pre rýchle a efektívne čistenie



Čistička vzduchu AC3059/50

Hlavné prvky

Okamžité čistenie

Rýchle a efektívne čistenie, ktoré využíva nový

systém 3D cirkulácie vzduchu so špirálovým

výstupom vzduchu – čistý vzduch v miestnosti

s rozlohou 20 m² za menej ako 8 minút.*

Ovládanie s automatickým náladovým

svetlom

Inteligentné automatické ovládanie s

náladovým svetlom, automaticky upravuje

svetlo podľa prostredia v miestnosti, čím sa

stará o vás a vašu rodinu tým najšetrnejším

spôsobom.

Zobrazenie kvality vzduchu

Zobrazenie kvality vzduchu v reálnom čase na

prvý pohľad: zobrazovanie číselnej spätnej

väzby pre častice PM2.5, úroveň plynov a

alergény na obrazovke, ktorá vám prinesie

istotu tým najjednoduchším spôsobom.

Inovatívny dizajn

Minimalistický. Štýlový. Vľúdny. Dokonale sa

hodí do každého interiéru. Nechajte ho

zapadnúť a vyniknúť.

Inteligentné automatické čistenie

Technológia inteligentného snímania v

reálnom čase rozpoznáva a automaticky

odstraňuje všetky 3 hlavné hrozby pre vzduch v

interiéri: častice, škodlivé plyny a vnútorné

alergény. Vďaka profesionálnemu snímaču

automaticky skenuje znečisťujúce látky vo

vzduchu 60 000-krát za minútu, rozpoznáva a

reaguje na akékoľvek znečistenie v reálnom

čase.

Štyri farby pre kvalitu vzduchu

Krúžok náladového svetla na vrchu produktu

slúži ako dodatočný vizuálny ukazovateľ kvality

vzduchu v interiéri pomocou farieb od modrej

(dobrá kvalita) po červenú (zlá kvalita).

Inteligentný indikátor stavu filtra

Zistite skutočné množstvo filtrovaných

znečisťujúcich látok a vypočítajte životnosť

filtra. Môžete ľahko skontrolovať aktuálny stav

filtra na obrazovke pre ľahkú údržbu.

Vynikajúci výkon filtrácie

Vďaka modernizovanej technológii VitaShield

čistič vzduchu účinne odstráni 99,9 % častíc až

do veľkosti 0,003 mikróna (800-krát menších

než PM2.5) vrátane častíc PM2.5, vírusov,

baktérií, peľu, prachu a kúskov prach zo srsti

zvierat.* Dbajte na to, aby ste dýchali zdravý

vzduch, aj počas období s veľkým znečistením.

Sledovanie a ovládanie pomocou aplikácie

Pomocou aplikácie Air Matters môžete ovládať

svoju čističku vzduchu kdekoľvek a kedykoľvek.

Sledujte kvalitu vzduchu v aplikácii, vďaka

čomu môžete mať úplnú istotu, nech sa už

nachádzate kdekoľvek. Alebo si dokážete

porovnať kvalitu vzduchu v interiéri a exteriéri.



Čistička vzduchu AC3059/50

Technické údaje

Výkon

Veľkosť miestnosti: Až do 48 m²

CADR (častice): 400 m³/h

Odstránenie ultra jemných častíc: do 3 nm nm

Odfiltrovanie častíc PM2,5: 99,97 %

Filtruje vírus H1N1: 99,9 %

Odfiltruje baktérie: 99,9 %

Miera energetickej účinnosti: Vysoká

Odporúčaná životnosť filtra: 36**** mesiacov

Sila zvuku: <70 dB(A)

Vlastnosti

VitaShield

Technológia AeraSense

Indikátor kvality vzduchu: Číselný

Snímač plynov

Snímač častíc PM2,5

Režimy: Auto, turbo, spánok

Aerodynamický dizajn: 270-stupňový vstup

Zámok a alarm na ochranu zdravého vzduchu

Ovládanie osvetlenia: ZAP./VYP.

Motor: DC

Dizajn a povrchová úprava

Farba ovládacieho panela: Čierna

Typ ovládacieho panelu: Dotyk

Materiál hlavnej časti: Plast

Materiál dekoračného krúžku: Plast

Technické špecifikácie

Napätie: 230 V

Frekvencia: 50 Hz

Dĺžka kábla: 1,8 m

Príkon: 58 W

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 8,6 kg

Hmotnosť vrátane balenia: 11,1 kg

Rozmery produktu (D x Š x V):

657 x 295 x 295

Rozmery balenia (D x Š x V):

716 x 360 x 360 mm

Logistické údaje

Kód 12NC: 883405950010

EAN F box: 8710103905998

Náhradné

Zabudovaný filter: FY3430/30

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Čína

Udržateľnosť

Spotreba v pohotovostnom režime: 2 W

Servis

2-ročná celosvetová záruka

* Filter bol testovaný pomocou aerosólu NaCl

spoločnosťou iUTA podľa normy DIN71460-1.

* *Čistý znamená, že vzduch neobsahuje bežné

znečisťujúce látky, ako sú baktérie, vírusy a bežné

alergény. Dokázalo sa, že tento produkt odstraňuje

99,9 % baktérií (zo vzduchu, ktorý prechádza a je

testovaný ústavom SIMT v komore 30 s objemom m3

podľa normy GB21551.3-2010, (Staphylococcus albsp)

8032 ako testovacie baktérie).

* Ide o teoretický čas jednorazového čistenia, ktorý je

vypočítaný vydelením výkonu čistenia – CADR

500 m3/h – objemom miestnosti 48 m3

(predpokladaná plocha podlahy miestnosti je 20 m2 a

výška miestnosti 2,4 m).

* ***Odporúčaná životnosť je teoretický výpočet

založený na priemernej regionálnej ročnej hladine

častíc vo vzduchu vonku, čističke bežiacej v

automatickom režime 16 hodín denne.
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