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TYTUŁ: Oczyszczacz powietrza WINIX U300 68 m2 Filtr HEPA

CENA: 1319,00 PLN Faktura Vat

PARAMETRY:  Nowy , Gwarancja

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Oczyszczacz powietrza WINIX U300

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 o 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 U300:

Model: WINIX U300
Ilość etapów filtracji: 5
Filtr wstępny: Anti-Bacterial Pre-Filter
Filtr węglowy: Advanced Odor Control (AOC) Carbon Filter
Filtr HEPA: True HEPA Filter
Inne: WINIX Plasma Waveâ˘, CleanCelÂŽ
Ilość prędkości pracy: 4
Zasilanie: 220-240 V / 50 Hz
Zużycie energii (min./max.): 4/60 W
Zdolność do oczyszczania powietrza (CADR) - dym/kurz/pyłki: 335/335/364 m3/h
Przepływ oczyszczonego powietrza: 66/150/240/330 m3/h
Obsługiwana powierzchnia max.(dane producenta): 68 m2
Obsługiwana powierzchnia max. zgodnie z ANSI/AHAM AC-1: 28 m2
Wymiary (szer./wys./głęb.): 415/550/220 mm
Waga netto: 6 kg
Waga w opakowaniu: 8 kg
Poziom głośności (min./max.): 26/35/46/55 dBA
Kolor: biały
Filtry wymienne ( zestaw ): WRF30CHC
Gwarancja: 24 m-c

Oczyszczacz powietrza WINIX U300 to nowoczesne urządzenie przeznaczone do pomieszczeń o powierzchni nieprzekraczającej 68 m2
(28 m2 wg ANSI/AHAM AC-1 ). Zastosowane w nim filtry: True HEPA, węglowy AOC, oraz technologie CleanCelÂŽ i Plasma Waveâ˘
pozwalają ze skutecznością sięgającą 99, 97% oczyścić otoczenie z niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń mechanicznych,
biologicznych i chemicznych.

Proces filtracji:

Filtr wstępny antybakteryjny - zmywalny filtr wielokrotnego użytku wychwytujący z powietrza sierść, włosy oraz większe cząstki kurzu
Filtr True 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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CleanCelÂŽ- powłoka anty-mikrobowa na powierzchni oczyszczacza zapobiegająca namnażaniu się bakterii i innych mikroorganizmów
Advanced Odor Control (AOC) Carbon Filter - antyzapachowy, zmywalny filtr węglowy usuwający z powietrza nieprzyjemne zapachy,
dym tytoniowy oraz lotne związki organiczne
WINIX Plasma Waveâ˘ - eliminacja zanieczyszczeń na poziomie molekularnym - urządzenie emituje niestabilne rodniki hydroksylowe OH,
które wchodzą w reakcję z atomami wodoru substancji (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 oraz pilota zdalnego
sterowania.

Funkcje i wskaźniki panelu sterowania WINIX U300:

A. Air Quality Sensor - czujnik jakości powietrza nieprzerwanie monitorujący jakość powietrza w pomieszczeniu, urządzenie wykrywa
obecność zanieczyszczeń zwiększając automatycznie moc i przyspieszając tym samym proces filtracji
B. przycisk trybu AUTO - urządzenie na podstawie wskazań czujników automatycznie dostosowuje prędkość i parametry pracy do jakości
powietrza
C. przycisk RESET - resetuje wskazania kontrolki wymiany filtra Check Filter
D. wskaźnik Check Filter - informuje o konieczności wymiany filtra
E. wskaźnik Plasma Waveâ˘ - informuje o statusie funkcji (włączona/wyłączona)
F. wskaźnik AIR QUALITY - informuje kolorami o jakości powietrza w pomieszczeniu: niebieski - dobra; pomarańczowy - średnia;
czerwony - zła
G. wskaźniki prędkości pracy - CICHA/ŚREDNIA/WYSOKA/TURBO
H. przycisk SPEED - pozwala ustawić prędkość pracy urządzenia
I. włącznik ON/OFF
J. czujnik światła LIGHT SENSOR - czujnik z funkcją trybu nocnego, który przy niskim poziomie oświetlenia w pomieszczeniu
automatycznie przyciemnia światła na panelu kontrolnym urządzenia i obniża prędkość pracy a tym samym emitowany hałas do
najniższego poziomu 26 dB

Funkcje pilota:

A. włącznik ON/OFF
B. przycisk AUTO - automatyczny tryb pracy - urządzenie na podstawie wskazań czujników automatycznie dostosowuje prędkość i
parametry pracy do panujących warunków
C. kursory zmiany prędkości pracy urządzenia
D. przycisk TURBO - aktywacja tego trybu maksymalizuje proces oczyszczania powietrza

Zgodny z normami: Energy Star, CE, dyrektywą RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

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
ECARF - European Centre for Allergy Research Foundation (Fundacja Europejskiego Centrum Badania Alergii) - znak jakości ECARF
oznacza, jest to produkt przyjazny dla alergików i dla osób z różnego rodzaju nietolerancjami
Allergy UK - British Allergy Foundation (Brytyjska Fundacja Alergii)

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


