
Copyright Muku.pl 1 of 3

TYTUŁ: Oczyszczacz powietrza nawilżacz WINIX AW600 55m2

CENA: 1609,00 PLN Faktura Vat

PARAMETRY:  Nowy , Gwarancja

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Klimazona (.: klimazona :.)
  Adres:
  Miasto: Brwinów
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 696 909 696
                

OPIS:

Oczyszczacz powietrza NAWILŻACZ WINIX AW600

Firma WINIX jest wiodącym koreańskim producentem
oczyszczaczy powietrza. Zastosowana w produktach tej marki unikatowa technologia Plasma Waveâ˘ pozwala ze skutecznością 99, 97%
oczyścić powietrze z większości zagrażających zdrowiu zanieczyszczeń.

Konieczność oczyszczania powietrza w pomieszczeniach, w których mieszkamy czy pracujemy, w realiach zanieczyszczeń
przekraczających normy nawet kilkaset procent nabiera całkowicie nowego wymiaru. Problem oddychania wolnym od zanieczyszczeń
powietrzem przestał dotyczyć wyłącznie osób cierpiących z powodu alergii, astmy czy też palaczy - dziś dotyczy on KAŻDEGO Z NAS.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WINIX AW600:

Model: WINIX AW 600
Ilość etapów filtracji: 3
Filtr węglowy: TAK
Filtr HEPA: TAK
Inne: WINIX Plasma Waveâ˘ powłoka CleanCelÂŽ
Technologia nawilżania: ewaporacyjna
Zdolność nawilżania: 0, 4 litr/h
Pojemność zbiornika na wodę: 7 l
Ilość prędkości pracy: 3
Zasilanie: 220-240 V / 50 Hz
Zużycie energii max.: 16 W
Obsługiwana powierzchnia max.: 55 m2
Wymiary (szer./wys./głęb.): 345/450/345 mm
Waga netto: 8, 5 kg
Waga w opakowaniu: 10 kg
Poziom głośności max.: 44 dBA
Kolor: biały
Filtry wymienne: HCC1
Gwarancja: 24 m-c

WINIX AW600 to najnowszej generacji oczyszczacz i jednocześnie ewaporacyjny nawilżacz powietrza przeznaczony do pomieszczeń nie
większych niż 55 m2. Zastosowane w nim technologie pozwalają ze skutecznością sięgającą 99, 97% oczyścić otoczenie z
niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń takich jak: kurz, sierść zwierząt, włosy, pyłki roślinne, zarodniki pleśni, dym tytoniowy,
zapachy domowe, odczynniki chemiczne.

Proces filtracji:

1. dwustopniowy filtr powietrza HEPA/węglowy

HEPA - wysokosprawny filtr powietrza zatrzymujący 99, 97 % cząstek większych niż 0, 3 Âľm, eliminuje z otoczenia sierść i naskórek
zwierząt domowych, pyłki, grzyby, zarodniki pleśni, cząsteczki kurzu, roztocza, a także inne obecne w nim alergeny
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filtr węglowy usuwa z powietrza nieprzyjemne zapachy, dym tytoniowy oraz VOC (lotne związki organiczne)

2. dyski czyszcząco - nawilżające i zbiornik na wodę pokryte antybakteryjną powłoką CleanCelÂŽ

3. technologia WINIX Plasma Waveâ˘

Eliminacja zanieczyszczeń na poziomie molekularnym - urządzenie generuje jony dodatnie i ujemne, które rozkładają znajdujące się w
powietrzu cząsteczki pary wodnej tworząc niestabilne rodniki hydroksylowe OH, które natychmiast wchodzą w reakcję z atomami
wodoru cząsteczek (zanieczyszczeń) znajdujących się w powietrzu, przekształcając je w cząsteczki wody, dwutlenku węgla i innych
niegroźnych dla zdrowia związków

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą umieszczonego w szczytowej części dotykowego panelu kontrolnego.

Funkcje i wskaźniki panelu kontrolnego WINIX AW600:

1. włącznik On/Off

2. wskaźnik wybranego trybu pracy: AUTO/CONTINUOUS/SLEEP

3. przycisk FUNCTION -wybór trybu pracy:

AUTO - urządzenie pracuje automatycznie w oparciu o wskazania czujnika wilgotności utrzymując wilgotność względną w pomieszczeniu
na poziomie 60%
CONTINUOUS - tryb pracy ciągłej - jednostka pracuje z prędkością ustawioną przez użytkownika niezależnie od wskazań czujnika
wilgotności
SLEEP - tryb nocny, urządzenie pracuje z najniższą prędkością a światła panelu są wyłączone

4. wskaźnik LOW WATER - niski poziom wody w zbiorniku

5. wskaźnik aktywności funkcji Plasma Waveâ˘ (ON/OFF)

6. przycisk TIMER - programowanie czasu pracy jednostki na 2/4/8 godz.

7. wskaźnik ustawień funkcji TIMER

8. wskaźnik wyboru prędkości pracy wentylatora

9. przycisk FAN SPEED wyboru prędkości pracy wentylatora - niska/średnia/wysoka

10. kontrolka zbyt niskiego poziomu wilgotności

11. wskaźnik wilgotności informujący za pomocą kolorów o poziomie wilgotności względnej w pomieszczeniu: pomarańczowy - niska
(poniżej 30%); zielony - optymalna (40% - 60%); czerwony - wysoka (61% - 70%)

12. kontrolka zbyt wysokiego poziomu wilgotności

13. przycisk Plasma Waveâ˘ - włącza/wyłącza funkcję

14. wskaźnik aktywacji blokady ustawień

15. wskaźnik aktywności funkcji Plasma Waveâ˘ (ON/OFF)

Produkt dostarczany jest wraz z instrukcją obsługi w języku polskim oraz kartą gwarancyjną.

Certyfikaty międzynarodowych organizacji:

AHAM - Association of Home Appliance Manufacturers (Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Gospodarstwa Domowego) - atest AHAM
gwarantuje, że produkt został przetestowany pod kątem współczynnika CADR (Clean Air Delivery Rate) zgodnie z procedurą ANSI/AHAM
AC-1 i posiada numer certyfikatu CADR
ARB - Air Resources Board (Rada ds. Zasobów Powietrza) California Environmental Protection Agency (Kalifornijskiej Agencji Ochrony
Środowiska)
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Wysyłka:

Przesyłka kurierska - 0 zł

Przesyłka kurierska pobraniowa - 0 zł

Odbiór osobisty - 0 zł

Odbiór osobisty możliwy po ustaleniu terminu.

Kontakt:

+48 696 909 696

pon.- pt. 8:00 - 17:00

Nasze produkty znajdą Państwo na Allegro - działamy pod nazwą użytkownika: Klimazona


