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pasztalja meg a 99,9%-ban szennyezés- és allergénmentes levegőt

isztább éjszakák, energikus napok
 éjszakai érzékelés üzemmód kifejezetten a hálószobához tervezett új technológia. 
endes működése közben folyamatosan figyeli a levegő minőségét, és kiszűri a levegőből 
írusok és aeroszolok 99,9%-át*, miközben Ön alszik.

Mindig
• A gyermekzár megakadályozza a beállítások véletlen módosítását
• Egészséges levegőre vonatkozó pontos biztonsági figyelmeztetés a szűrő élettartama alatt
• Az ECARF és Airmid által tesztelve vagy ezek tanúsítványával ellátva
• Csendesebb működés és folyamatosan tiszta levegő alvás közben
• Valós idejű visszajelzés a levegőminőségről (1000-es sorozat)

Egészséges levegő
• A vírusok és aeroszolok akár 99,9%-át eltávolítja a levegőből*
• A speciális NanoProtect szűrő teljes körű védelmet nyújt
• A speciális automatikus tisztítási üzemmód hatékonyan szünteti meg a légszennyezettséget
• A speciális allergén mód hatékonyabb az allergének eltávolításához
• Hatékony tisztítás legfeljebb 31 m² -es szobában

Felhasználóbarát
• Érintőfelület kijelzővel



 Kiszűri a vírusok 99,9%-át

A szűrőn áthaladó levegőből eltávolítja az 
aeroszolokat, beleértve azokat is, amelyek 
légzőrendszeri megbetegedéskét okozó 
vírusokat tartalmazhatnak. Fertőtleníti a 
levegőt, mivel a eltávolítja az aeroszolok 
99,9%-át, amelyek potenciálisan vírusokat 
tartalmazhatnak.*

HEPA 1-es sorozatú szűrő
Az extra vastag NanoProtect HEPA a 
kialakításának köszönhetően páratlan 
hatékonysággal távolítja el a levegőben 
található részecskéket, és hosszú élettartam 
jellemzi.

Automatikus tisztítás mód

A beltéri PM2,5 szintek jóval a helyi 
irányelvekben szereplő érték fölé 
emelkedhetnek a kültéri levegőszennyezés 
vagy a napi tevékenységek, például a főzés, 
takarítás stb. miatt. Az intelligens 
levegőérzékelő észleli a PM2,5 szinteket, és a 
légszennyezettség csökkentése érdekében 
növeli a légtisztító sebességét.

Allergén mód

Az allergén mód egy speciális eseményérzékelő 
algoritmust tartalmaz, amely olyan napi 
események kezelésére alkalmas, mint például a 
párnarázogatás vagy a készülék mellett 
elhaladó porszívó. Az események pontos 
észlelését követően a légtisztító automatikusan 
extra légáramlást biztosít, hogy azonnal a 
minimumra csökkentse az allergének kockázati 
szintjét.

Kiváló teljesítmény

A VitaShield az áramvonalas kialakításnak és a 
NanoProtect Pro szűrőnek köszönhetően 
nagyobb tiszta levegőt biztosító teljesítménnyel 
(CADR) rendelkezik, amely akár 260 m3/óra is 
lehet. Akár 0,003 µm méretű, egészen apró 
részecskéket is képes hatékonyan eltávolítani. 
Emellett kiszűri a TVOC-hoz hasonló ártalmas 
gázokat és a szagokat.

Gyermekzár

A gyermekzár megakadályozza a beállítások 
véletlen módosítását

Az egészséges levegő megóvása

Az egészséges levegővel kapcsolatos pontos 
biztonsági figyelmeztetés azonnal tudatja 
Önnel, ha a szűrő cserére szorul. Ha a szűrőt 
nem cserélik ki azonnal, a nem megfelelő 
hatékonyságú tisztítás elkerülése érdekében a 
készülék nem üzemel tovább. Így Ön mindig 
egészséges levegőhöz jut.

Tanúsítvány

Az ECARF és Airmid által tesztelve vagy ezek 
tanúsítványával ellátva*
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Származási hely
• Származási ország: Kína

Műszaki adatok
• Feszültség: 220 V
• Kábel hossza: 1,8 m
• Tápellátás: 50 W
• Tényleges terület: Max. 31 m²
• Frekvencia: 50 Hz
• Hangerőszint: 33 dB(A)

Formatervezés és kidolgozás
• Levegőminőség-érzékelő(k): Részecske
• Szín(ek): Fehér
• Vezérlőpanel színe: Fekete
• A kezelőpanel típusa: Érintés
• Ventilátorsebesség-jelző: 1, 2, 3, Turbó

Teljesítmény
• CADR: 260 m³/h
• Baktériumok szűrése: 99,9 %
• Kiszűri a vírusokat: 99,9 %
• Eltávolítja a levegőben található allergéneket: 

99,97 %

Tömeg és méretek
• A termék méretei (HxSzxM): 541 x 325 x 211 mm

Fenntarthatóság
• Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
• Felhasználói útmutató: 100% újrahasznosított 

papírból

Szerviz
• 2 év garancia
•
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* Az Airmid Healthgroup Ltd. vállalatnál végzett, mikrobiális redukció 
mértékére irányuló teszt alapján, amelyet levegő útján terjedő 
A(H1N1) influenzával fertőzött, 28,5 m3-es tesztkamrában végeztek 
el.

* Egy légtisztító önmagában nem véd a COVID-19 ellen, de a 
védekezés részét képezheti a szellőztetés és a tiszta levegő 
biztosítása családja és saját maga védelme érdekében (az Egyesült 
Államok Környezetvédelmi Hivatala).

* CADR-érték: harmadik fél által tesztelve a GB/T 18801-2015 
szabvány szerint

* A szennyeződés- és allergénmentes levegő azt jelenti, hogy nem 
találhatók meg benne a gyakori szennyezőanyagok, például 
baktériumok, vírusok és általános allergének.

* Ez a termék bizonyítottan eltávolítja a baktériumok 99,9%-át (a rajta 
keresztülhaladó levegőből; az SIMT által a GB21551.3-2010 szerint 
30 m3-es kamrában, (Staphylococcus albus) 8032-es 
tesztbaktériummal tesztelve) és a vírusok 99,9%-át [1/2]

* Eltávolítja a vírusok 99,9%-át (a rajta keresztülhaladó levegőből; az 
Airmid Healthgroup Ltd. vállalatnál végzett, mikrobiális redukció 
mértékére irányuló teszt alapján, amelyet levegő útján terjedő 
A(H1N1) influenzával fertőzött, 28,5 m3-es tesztkamrában végeztek 
el.)[2/2]

* Eltávolítja az általános allergének méretének megfelelő, 0,3 µm 
méretű részecskék 99,97%-át (a rajta keresztülhaladó levegőből; a 
szűrési közegen 1 áthaladás hatékonyságát tesztelve, 5,33 cm/
másodperc erősségű légáram estén. A tesztet harmadik fél 
laboratóriumában végezték.)
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